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Heves Megye Környezetvédelmi Programja (2018-2022) végrehajtásának 
előrehaladásáról 

 
      
Tisztelt Közgyűlés! 
 

A megyei önkormányzatok környezetvédelmi feladatait, többek között a megye 
környezetvédelmi programjára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban Kv. tv.) 
tartalmazza. 

A Kv tv. 48/A. § (1) bekezdése szerint: „Az emberi egészség védelme, valamint a természeti 
erőforrások és értékek megőrzése és fenntartható használata érdekében - e vagy külön 
jogszabályban foglaltak előírása szerint - a környezettel, annak védelmével, illetve a 
környezetet veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos általános tervet (átfogó környezetvédelmi 
terv), az egyes környezeti elemekkel, azok védelmével, illetve a környezeti elemeket 
veszélyeztető egyes tényezőkkel kapcsolatos részletes tervet (tematikus környezetvédelmi terv) 
és egyedi környezeti adottsággal, problémával foglalkozó tervet (egyedi környezetvédelmi 
terv) kell készíteni.” 

A megyei önkormányzat a környezet védelme érdekében a Kv. tv. 48/B. § (1) és (2) 
bekezdése szerint köteles önálló környezetvédelmi programot kidolgozni: „Átfogó 
környezetvédelmi terv az e törvényben szabályozott országos [40. §] és területi (regionális 
[48/C. §], megyei [48/D. §] és települési [48/E. §]) környezetvédelmi program. 
(2) Az átfogó környezetvédelmi terv tartalmazza: 
a) a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők 
elemzésén alapuló helyzetértékelést; 
b) a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat, 
valamint környezeti célállapotokat; 
c) a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen a 
folyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos 
feladatokat), valamint azok megvalósításának ütemezését; 
d) a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit; 



e) az intézkedések végrehajtásának, valamint a d) pont szerinti eszközök alkalmazásának 
várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével.” 
48/D. § (1) A megyei környezetvédelmi program tartalmazza a 48/B. § (2) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően azokat a célokat és intézkedéseket, amelyek elérése, illetve 
megvalósítása megyei szinten hatékony és indokolt.   
(2) A megyei közgyűlés gondoskodik a megyei környezetvédelmi programban foglalt feladatok 
végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban 
foglalt feladatok megoldását. 
 
A Heves Megyei Közgyűlés a 2018. június 29-i ülésén a 40/2018. (VI. 29.) közgyűlési 
határozatával hagyta jóvá a Heves Megye Környezetvédelmi Programja (2018-2022) 
dokumentumot.  

A Kv tv. 48/D. § (3) bekezdése szerint: „A megyei önkormányzat éves költségvetéséről szóló 
zárszámadásával egyidejűleg be kell számolni a megyei környezetvédelmi program 
végrehajtásának előző évi alakulásáról.” 
Heves Megye Környezetvédelmi Programjának célrendszere és a célrendszerhez rendelt 
stratégiai eszközök tekintetében, így a Program előrehaladásával kapcsolatosan 
megállapítható, hogy mind a közszférában, mind a gazdasági szereplők illetve a civil szektor 
esetében jelentős klímaváltozással, vízellátással, szennyvízkezeléssel, természetvédelemmel, 
energiahatékonysággal és szemléletformálással összefüggő beruházások kerültek 
végrehajtásra. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretén 
belül a 2014-2020 programozási időszakban Heves megyében eddig összesen 62 fejlesztés 
kezdődhetett meg a megítélt 86 milliárd forintot is meghaladó támogatási összegből.  
A 2014-2020 programozási időszakra tervezett KEHOP program keretében meghirdetett 

• „Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás” 1. prioritási tengelyen összesen 5 
projekt mintegy 35 milliárd forint értékben, 

• a „Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, a szennyvízkelezés 
fejlesztése” 2. prioritási tengelyen összesen 16 projekt mintegy 29 milliárd forint 
értékben, 

• a ”Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések” 3. prioritási 
tengelyen összesen 1 projekt 3,7 milliárd forint értékben, 

• a „Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések” 4. prioritási tengelyen összesen 
4 projekt mintegy 1,7 milliárd forint értékben, 

• az „Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása” 5. prioritási 
tengelyen összesen 36 projekt 16,5 milliárd forint értékben nyert támogatást Heves 
megyében. 

A KEHOP öt prioritási tengelyén támogatott 62 Heves megyei fejlesztés mindegyike 
komolyan hozzájárul Heves Megye Környezetvédelmi Programjának teljesüléséhez. 
Mindennek kapcsán az alábbiakban részletes ismertetésre kerülnek a prioritási tengelyenként 
támogatott legnagyobb projektek, az előterjesztés mellékleteként csatolt táblázatban pedig az 
összes eddig támogatást kapott fejlesztés. 
A KEHOP „Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás” 1. prioritási tengelyen az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság által benyújtott összesen 18 milliárd forint értékű „Tisza 
Hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre 
közötti szakaszon” című projekt az éghajlatváltozás által előidézett kockázatok csökkentésére 



törekszik. A fejlesztés egyfelől az árvízvédelmi töltések áthelyezésével a hullámtér 
szűkületeinek feloldását célozza. A hullámtéren az árvizek levonulását akadályozó 
természetes és mesterséges terepalakulatok eltávolításának (nyári gátak, övzátonyok, 
földdepóniák) megkezdése szintén fontos feladat. A fejlesztés keretén belül sor kerül az 
árvízlevező sáv rehabilitációjára, a művelési ágak helyreállítására, a szabálytalanul fejlődött 
és akadályt jelentő növényzet eltávolítására. Az említett típusokhoz társulnak a 
természetvédelmet szolgáló beavatkozások is. 
A KEHOP „Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, a szennyvízkelezés 
fejlesztése” 2. prioritási tengelyen az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott összesen mintegy 8 milliárd forint értékű 
„Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5)” című projekt 
négy észak-magyarországi település – köztük Füzesabony – tekintetében a szennyvízcsatorna 
hálózat bővítését és új bekötések kialakítását célozza.  
A KEHOP ”Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések” 3. 
prioritási tengelyen az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság által benyújtott összesen mintegy 3,7 milliárd forint értékű „Komplex 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel 
az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt a vegyesen 
gyűjtött hulladék további feldolgozásához a meglévő válogató, előkezelő központokban 
üzemelő technológia fejlesztését célozza. A fejlesztés arra törekszik, hogy a térségben 
működő lerakók tekintetében a regionalitás figyelembevételével biztosítsa az anyagában, 
illetve energetikailag nem hasznosítható hulladék egyre csökkenő mennyiségének hosszú távú 
elhelyezését, amelynél alapnak tekinthető a rendelkezésre álló kapacitás optimális 
kihasználása. 
A KEHOP „Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések” 4. prioritási tengelyen a 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által benyújtott összesen 900 millió forint értékű „A hosszú 
távú természetvédelmi területkezelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Dél-
Hevesi Tájegységben” című projekt a nemzeti park vagyonkezelésében lévő területek 
természetvédelmi szempontú hasznosítását irányozza elő. A projekt egyik legfőbb eleme a 
napjainkra közel 800 hektáron folyó, alapvetően túzokvédelmi szempontú szántóföldi 
növénytermesztés. A 120 példányból álló, legeltetéssel hasznosított szürke marha 
állatállomány, a meglévő és beszerzendő gépek, valamint a takarmánykészlet és termények 
elhelyezésének hosszú távú biztosítása érdekében szükségessé vált a gazdálkodási központ 
kialakítása. A gazdálkodási központ a jelenleg is legeltetéssel hasznosított terület központi 
részén kerül kialakításra. 
A KEHOP „Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása” 5. 
prioritási tengelyen a NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság által benyújtott összesen 7,7 milliárd forint értékű „Vidéki egészségügyi 
intézmények energetikai korszerűsítése” című projekt, amely kifejezetten az üvegház-hatású 
gázok kibocsátásának csökkentésére törekszik. A fejlesztés által érintett intézmény a 
Gyöngyöshöz tartozó Mátraháza településen található Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
által üzemeltetett épület. A korszerűsítés az épület energia felhasználásának csökkentését 
irányozza elő annak energiahatékonyságának növelésével és megújuló energiaforrások 
hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátása, valamint a fosszilis 
energiahordozóktól való függőség csökkenthető. A megvalósuló energetikai beruházás a 
globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését 
eredményezi, erősítve az Állami Egészségügyi Ellátó Központ üzemeltetésében lévő épületek 
környezettudatos energiafelhasználását.  



A környezetvédelmi program céljainak teljesüléséhez illeszkedő fejlesztések tekintetében a 
KEHOP mellett fontos kiemelnünk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
keretében támogatott projektek közül a barnamezős területek rehabilitációját, a 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztést, az épületenergetikai korszerűsítést, a megújuló 
energiaforrások felhasználását, illetve a kerékpáros hálózat bővítését célzó beruházásokat. A 
2014-2020 programozási időszakban az említett fejlesztési irányok tekintetében Heves 
megyében eddig összesen 112 beruházás kezdődhetett meg a megítélt 18,7 milliárd forintot is 
meghaladó támogatási összegből.  
A 2014-2020 programozási időszakra tervezett TOP program keretében meghirdetett 

• TOP-2.1.1 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja” konstrukció keretében 11 
projekt 795 millió forint értékben, 

• TOP-2.1.2 kódszámú „Zöld város kialakítása” konstrukció keretében 9 projekt 5,4 
milliárd forint értékben,  

• TOP-2.1.3 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 
konstrukció keretében 14 projekt mintegy 2,3 milliárd forint értékben, 

• TOP-3.1.1 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” konstrukció 
keretében 15 projekt 4,5 milliárd értékben, 

• TOP-3.2.1 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
konstrukció keretében 70 projekt 5,1 milliárd forint értékben, 

• TOP-3.2.2 kódszámú „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz 
illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás 
megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” konstrukció keretében 2 
projekt 498 millió forint értékben nyert támogatást Heves megyében. 

A TOP hat konstrukciójában támogatott 112 Heves megyei fejlesztés mindegyike komolyan 
hozzájárul Heves Megye Környezetvédelmi Programjának teljesüléséhez. A Heves Megyei 
Közgyűlés a projektek támogathatóságához kapcsolódó döntéshozatalból és a Testületnek 
nyújtott többszöri tájékoztatásból kifolyólag ismeri a fejlesztések tartalmát. Mindezért jelen 
tájékoztatóban a Heves Megye Környezetvédelmi Programja előrehaladása szempontjából 
lényeges kulcs indikátorteljesülések kerülnek részletes ismertetésre. 
 

TOP prioritás
Kimeneti indikátor 

neve Mértékegysége
Indikátorvállalás a 

projektben

2018. év végéig megvalósított 
indikátor ellenőrzött 

tényértéke

Vállalkozásbarát, 
népességmegtartó 
településfejlesztés

Városi területeken 
létrehozott vagy 

helyreállított nyitott 
terek

m2 186367 38042

Kialakított 
kerékpárforgalmi 

létesítmények hossza
km 83,781 1,101

Üvegházhatású gázok 
becsült éves 
csökkenése

tonna CO2 egyenérték 9562,17 142,52

Alacsony széndioxid 
kibocsátású gazdaságra való 

áttérés kiemelten a városi 
területeken

 



A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 2019. április 16-i ülésén 11 igen 
szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozati javaslat közgyűlési megtárgyalását és a 
határozati javaslat elfogadását.   
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 

Eger, 2019. április 17. 

 

 
Szabó Róbert  
 
 

 
 
 
 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 
 
 
 

Dr. Barta Viktor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Közgyűlési határozati javaslat: 
 

A Heves Megyei Közgyűlés megtárgyalta és jóváhagyta a Heves Megye 
Környezetvédelmi Programja (2018-2022) végrehajtásának előrehaladásáról készült 
beszámolót. 

 
 
     Felelős:  Szabó Róbert 
           Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

Dr. Barta Viktor 
       Heves Megye Főjegyzője 
 

Határidő: azonnal 
 
 

 

 

 

 



Alintézkedés Pályázó neve Projekt megnevezése Település  Megítélt támogatás (HUF) Beavatkozási kategória 

KEHOP-1.2.0-15 - Klímastratégiák 

kidolgozásához kapcsolódó módszertan- 

és kapacitásfejlesztés, valamint 

szemléletformálás

HEVES MEGYEI 

ÖNKORMÁNYZAT

Heves Megyei Éghajlatváltozási 

Platform létrehozása és Heves 

Megye Klímastratégiájának 

kidolgozása

Eger 29 952 375

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 

intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, 

tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a 

társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-1.3.0-15 - Fenntartható 

vízgazdálkodás infrastrukturális 

feltételeinek javítása

ORSZÁGOS VÍZÜGYI 

FŐIGAZGATÓSÁG

Jászsági vízgazdálkodási 

rendszer rekonstrukciója I. ütem
Kisköre 1 650 000 000

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 

intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, 

tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a 

társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-1.4.0-15 - Árvízvédelmi 

fejlesztések

ORSZÁGOS VÍZÜGYI 

FŐIGAZGATÓSÁG

Árvízvédelmi védvonalak 

mértékadó árvízszintre történő 

kiépítése a Közép-Duna-völgyi 

Vízügyi Igazgatóság működési 

területén

Hatvan 1 918 084 643

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 

intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, 

tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a 

társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-1.4.0-15 - Árvízvédelmi 

fejlesztések

ORSZÁGOS VÍZÜGYI 

FŐIGAZGATÓSÁG

Nagyműtárgyak fejlesztése és 

rekonstrukciója
Kisköre 13 171 128 349

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 

intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, 

tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a 

társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-1.4.0-15 - Árvízvédelmi 

fejlesztések

ORSZÁGOS VÍZÜGYI 

FŐIGAZGATÓSÁG

Tisza Hullámtér: Nagyvízi meder 

vízszállító képességének javítása 

a szolnoki vasúti híd és Kisköre 

közötti szakaszon

Kisköre 18 111 021 884

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 

intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, 

tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a 

társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-2.1.3-15 - Felhívás a 

derogációval érintett, valamint ammónium-

ionra vonatkozó ivóvízminőség-javító 

projektek megvalósítására

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Váraszó Ivóvízminőség 

javításának műszaki előkészítése
Váraszó 105 219 000

 Emberi fogyasztásra szánt víz biztosítása (kinyerési, kezelési, 

tárolási és elosztási infrastruktúra), Nem alkalmazható, Vissza nem 

térítendő támogatás, Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

KEHOP-2.2.2-15 - Felhívás a fejlesztési 

kötelezettséggel rendelkező települések 

számára szennyvízelvezetéssel és -

kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 

megvalósítására

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Mónosbél központú agglomeráció 

szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése

Mónosbél 166 999 996
 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

KEHOP-2.2.2-15 - Felhívás a fejlesztési 

kötelezettséggel rendelkező települések 

számára szennyvízelvezetéssel és -

kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 

megvalósítására

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Bélapátfalva Város 

szennyvízelvezető-hálózatának 

és szennyvíztisztításának 

korszerűsítése  

Bélapátfalva 283 598 149
 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

KEHOP-2.2.2-15 - Felhívás a fejlesztési 

kötelezettséggel rendelkező települések 

számára szennyvízelvezetéssel és -

kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 

megvalósítására

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Heréd község 

szennyvízelvezetésének és 

tisztításának fejlesztése

Heréd 500 000 000
 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

KEHOP-2.2.2-15 - Felhívás a fejlesztési 

kötelezettséggel rendelkező települések 

számára szennyvízelvezetéssel és -

kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 

megvalósítására

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Pétervásárai szennyvíztisztító 

telep fejlesztése
Szentdomonkos 577 286 201

 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

KEHOP-2.2.2-15 - Felhívás a fejlesztési 

kötelezettséggel rendelkező települések 

számára szennyvízelvezetéssel és -

kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 

megvalósítására

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Kerekharaszt Község 

szennyvízelvezetése
Kerekharaszt 634 000 000

 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés



KEHOP-2.2.2-15 - Felhívás a fejlesztési 

kötelezettséggel rendelkező települések 

számára szennyvízelvezetéssel és -

kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 

megvalósítására

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Nagyút község 

szennyvízcsatornázása
Nagyút 710 000 000

 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

KEHOP-2.2.2-15 - Felhívás a fejlesztési 

kötelezettséggel rendelkező települések 

számára szennyvízelvezetéssel és -

kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 

megvalósítására

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Recsk és térsége 

szennyvízcsatorna-hálózatának 

és szennyvíztisztító telepének 

bővítése, korszerűsítése

Recsk 759 176 238
 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

KEHOP-2.2.2-15 - Felhívás a fejlesztési 

kötelezettséggel rendelkező települések 

számára szennyvízelvezetéssel és -

kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 

megvalósítására

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Füzesabony város 

szennyvízelvezetésének- és 

tisztításának bővítése, 

korszerűsítése

Füzesabony 849 654 801
 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

KEHOP-2.2.2-15 - Felhívás a fejlesztési 

kötelezettséggel rendelkező települések 

számára szennyvízelvezetéssel és -

kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 

megvalósítására

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Boldog község 

szennyvízelvezetésének és 

tisztításának fejlesztése

Boldog 945 000 000
 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

KEHOP-2.2.2-15 - Felhívás a fejlesztési 

kötelezettséggel rendelkező települések 

számára szennyvízelvezetéssel és -

kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 

megvalósítására

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Gyöngyös és térsége 

szennyvízelvezetésének és 

tisztításának fejlesztése

Gyöngyös 2 279 482 781
 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

KEHOP-2.2.2-15 - Felhívás a fejlesztési 

kötelezettséggel rendelkező települések 

számára szennyvízelvezetéssel és -

kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 

megvalósítására

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Észak-Magyarországi 

szennyvízelvezetési és-kezelési 

fejlesztés 16. (ÉMO 16)

Detk 2 388 548 599
 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

KEHOP-2.2.2-15 - Felhívás a fejlesztési 

kötelezettséggel rendelkező települések 

számára szennyvízelvezetéssel és -

kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 

megvalósítására

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Észak-Magyarországi 

szennyvízelvezetési és -kezelési 

fejlesztés 12. (ÉMO 12)

Mezőtárkány 2 511 000 000
 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

KEHOP-2.2.2-15 - Felhívás a fejlesztési 

kötelezettséggel rendelkező települések 

számára szennyvízelvezetéssel és -

kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 

megvalósítására

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Észak-Magyarországi 

szennyvízelvezetési és -kezelési 

fejlesztés 15. (ÉMO 15)

Tarnaméra 3 793 238 449
 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

KEHOP-2.2.2-15 - Felhívás a fejlesztési 

kötelezettséggel rendelkező települések 

számára szennyvízelvezetéssel és -

kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 

megvalósítására

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Eger Város szennyvízcsatorna-

hálózatának fejlesztése és a 

szennyvíztisztító telep 

korszerűsítése

Eger 4 795 556 831
 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

KEHOP-2.2.2-15 - Felhívás a fejlesztési 

kötelezettséggel rendelkező települések 

számára szennyvízelvezetéssel és -

kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 

megvalósítására

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Észak-Magyarországi 

szennyvízelvezetési és -kezelési 

fejlesztés 5. (ÉMO 5)

Füzesabony 7 918 165 685
 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

KEHOP-3.2.1-15 - Az előkezelés, a 

hasznosítás és az ártalmatlanítás 

alrendszereinek fejlesztése a települési 

hulladék vonatkozásában

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Komplex hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése Heves 

megye egyes térségeiben, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre 

Hatvan 3 699 999 990
 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

KEHOP-4.1.0-15 - Élőhelyek és fajok 

természetvédelmi helyzetének javítása, a 

természetvédelmi kezelés és bemutatás 

infrastruktúrájának fejlesztése

BÜKKI NEMZETI PARK 

IGAZGATÓSÁG

Évmilliók dokumentumai - 

Földtani alapszelvények és 

feltárások rehabilitációja a Bükk-

hegységben

Nagyvisnyó 180 000 000
 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

KEHOP-4.1.0-15 - Élőhelyek és fajok 

természetvédelmi helyzetének javítása, a 

természetvédelmi kezelés és bemutatás 

infrastruktúrájának fejlesztése

BÜKKI NEMZETI PARK 

IGAZGATÓSÁG

Kisvízi élőhelyek ? Források, 

forráslápok és a kapcsolódó 

élőhelyek védelme a Bükki 

Nemzeti Park Igazgatóság 

működési területén

Abasár 300 000 000
 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés



KEHOP-4.1.0-15 - Élőhelyek és fajok 

természetvédelmi helyzetének javítása, a 

természetvédelmi kezelés és bemutatás 

infrastruktúrájának fejlesztése

BÜKKI NEMZETI PARK 

IGAZGATÓSÁG

Kapu a Mátra kincseihez ? 

Látogató, oktatási és 

kezelőközpont kialakítása 

Mátrafüreden

Gyöngyös 332 669 301
 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

KEHOP-4.1.0-15 - Élőhelyek és fajok 

természetvédelmi helyzetének javítása, a 

természetvédelmi kezelés és bemutatás 

infrastruktúrájának fejlesztése

BÜKKI NEMZETI PARK 

IGAZGATÓSÁG

A hosszú távú természetvédelmi 

területkezelés infrastrukturális 

feltételeinek megteremtése a Dél-

Hevesi Tájegységben

Tarnaszentmiklós 900 000 000
 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

KEHOP-5.1.2-17 - Megújuló alapú 

zöldáram-termelés elősegítése 0,5 MW 

beépített teljesítményt nem meghaladó 

villamosenergia termelő rendszerek 

telepítésével

MVM Hungarowind Szélerőmű 

Üzemeltető Korlátolt 

Felelősségű Társaság

Fotovoltaikus erőművek 

létesítése az ELMŰ-ÉMÁSZ 

területén

Kisköre 2 299 996 599
 Szennyvízkezelés. Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, 

hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

KEHOP-5.2.10-16 - Költségvetési szervek 

pályázatos épületenergetikai fejlesztései

PARÁDFÜRDŐI ÁLLAMI 

KÓRHÁZ

Parádfürdői Állami Kórház 

épületenergetikai fejlesztése
Parád (Parádfürdő) 82 364 676

 A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs 

projektek és támogatási intézkedések,  Egyéb megújuló energia 

(ideértve a hidroelektronikai, a geotermikus és a tengeri energiát) 

és a megújuló energiaforrások integrációja (ideértve a tárolást, a 

gáz és megújuló hidrogén előállításához szükséges infrastruktúra 

energiaellátását),  Megújuló energia: napenergia, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-5.2.10-16 - Költségvetési szervek 

pályázatos épületenergetikai fejlesztései

MARKHOT FERENC 

OKTATÓKÓRHÁZ ÉS RENDE

LŐINTÉZET

Energetikai fejlesztések a 

Markhot Ferenc Kórház 

nővérszállóján

Eger 82 570 462

 A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs 

projektek és támogatási intézkedések,  Egyéb megújuló energia 

(ideértve a hidroelektronikai, a geotermikus és a tengeri energiát) 

és a megújuló energiaforrások integrációja (ideértve a tárolást, a 

gáz és megújuló hidrogén előállításához szükséges infrastruktúra 

energiaellátását),  Megújuló energia: napenergia, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-5.2.10-16 - Költségvetési szervek 

pályázatos épületenergetikai fejlesztései

ALBERT SCHWEITZER 

KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Albert Schweitzer Kórház-

Rendelőintézet nővérszállójának 

teljes körű energetikai 

korszerűsítése

Hatvan 91 034 828

 A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs 

projektek és támogatási intézkedések,  Egyéb megújuló energia 

(ideértve a hidroelektronikai, a geotermikus és a tengeri energiát) 

és a megújuló energiaforrások integrációja (ideértve a tárolást, a 

gáz és megújuló hidrogén előállításához szükséges infrastruktúra 

energiaellátását),  Megújuló energia: napenergia, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-5.2.10-16 - Költségvetési szervek 

pályázatos épületenergetikai fejlesztései
MÁTRAI GYÓGYINTÉZET

Energetikai korszerűsítés a 

Mátrai Gyógyintézet mátraházi és 

kékestetői telephelyein lévő nővér 

és orvosszállásokon.

Gyöngyös (Mátraháza) 242 023 387

 A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs 

projektek és támogatási intézkedések,  Egyéb megújuló energia 

(ideértve a hidroelektronikai, a geotermikus és a tengeri energiát) 

és a megújuló energiaforrások integrációja (ideértve a tárolást, a 

gáz és megújuló hidrogén előállításához szükséges infrastruktúra 

energiaellátását),  Megújuló energia: napenergia, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-5.2.10-16 - Költségvetési szervek 

pályázatos épületenergetikai fejlesztései

EGRI SZAKKÉPZÉSI 

CENTRUM

Az Egri SZC Bornemissza 

Gergely Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégium 

energetikai felújítása

Eger 249 989 304

 A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs 

projektek és támogatási intézkedések,  Egyéb megújuló energia 

(ideértve a hidroelektronikai, a geotermikus és a tengeri energiát) 

és a megújuló energiaforrások integrációja (ideértve a tárolást, a 

gáz és megújuló hidrogén előállításához szükséges infrastruktúra 

energiaellátását),  Megújuló energia: napenergia, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-5.2.11-16 - Fotovoltaikus 

rendszerek kialakítása központi 

költségvetési szervek részére

ESZTERHÁZY KÁROLY 

EGYETEM

Fotovoltaikus rendszerek 

kialakítása az Eszterházy Károly 

Egyetemen

Eger 123 939 823

 Megújuló energia: napenergia, A környezetvédelemhez és az 

éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó 

tevékenységek.

KEHOP-5.2.11-16 - Fotovoltaikus 

rendszerek kialakítása központi 

költségvetési szervek részére

KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI 

VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

KÖTIVIZIG Kiskörei 

Szakaszmérnökség 

telephelyeinek energetikai 

fejlesztése

Kisköre 126 619 320

 Megújuló energia: napenergia, A környezetvédelemhez és az 

éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó 

tevékenységek.

KEHOP-5.2.11-16 - Fotovoltaikus 

rendszerek kialakítása központi 

költségvetési szervek részére

MARKHOT FERENC 

OKTATÓKÓRHÁZ ÉS RENDE

LŐINTÉZET

Napelemes rendszerek telepítése 

a Markhot Ferenc Kórházban
Eger 134 645 542

 Megújuló energia: napenergia, A környezetvédelemhez és az 

éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó 

tevékenységek.

KEHOP-5.2.11-16 - Fotovoltaikus 

rendszerek kialakítása központi 

költségvetési szervek részére

MÁTRAI GYÓGYINTÉZET

Napelemes energiatermelő 

rendszer kiépítése a Mátrai 

Gyógyintézetben

Gyöngyös 249 742 000

 Megújuló energia: napenergia, A környezetvédelemhez és az 

éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó 

tevékenységek.



KEHOP-5.2.12-17 - Állami tulajdonú 

sportlétesítmények energetikai fejlesztése

NEMZETI 

SPORTKÖZPONTOK

Mátraházi Edzőtábor A-B, 

Révfülöpi Vitorláskikötő, Nemzeti 

Edzésközpont épületének 

komplex energetikai 

korszerűsítése

Gyöngyös (Mátraháza) 163 725 000

 A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs 

projektek és támogatási intézkedések,  Egyéb megújuló energia 

(ideértve a hidroelektronikai, a geotermikus és a tengeri energiát) 

és a megújuló energiaforrások integrációja (ideértve a tárolást, a 

gáz és megújuló hidrogén előállításához szükséges infrastruktúra 

energiaellátását),  Megújuló energia: biomassza,  Megújuló 

energia: napenergia, A környezetvédelemhez és az 

éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó 

tevékenységek.

KEHOP-5.2.2-16 - Középületek kiemelt 

épületenergetikai fejlesztései

NFSI Nemzeti Fejlesztési és 

Stratégiai Intézet Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

AM ASzK ? Mátra Erdészeti, 

Mezőgazdasági és 

Vadgazdálkodási 

Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma 

épületenergetikai fejlesztése 

Gyöngyös (Mátrafüred) 340 000 000

 A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs 

projektek és támogatási intézkedések,  Egyéb megújuló energia 

(ideértve a hidroelektronikai, a geotermikus és a tengeri energiát) 

és a megújuló energiaforrások integrációja (ideértve a tárolást, a 

gáz és megújuló hidrogén előállításához szükséges infrastruktúra 

energiaellátását),  Megújuló energia: biomassza,  Megújuló 

energia: napenergia, A környezetvédelemhez és az 

éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó 

tevékenységek.

KEHOP-5.2.2-16 - Középületek kiemelt 

épületenergetikai fejlesztései

NFSI Nemzeti Fejlesztési és 

Stratégiai Intézet Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Egri Szakképzési Centrum 

Damjanich János 

Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma 

energetikai korszerűsítése

Hatvan 396 596 651

 A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs 

projektek és támogatási intézkedések,  Egyéb megújuló energia 

(ideértve a hidroelektronikai, a geotermikus és a tengeri energiát) 

és a megújuló energiaforrások integrációja (ideértve a tárolást, a 

gáz és megújuló hidrogén előállításához szükséges infrastruktúra 

energiaellátását),  Megújuló energia: biomassza,  Megújuló 

energia: napenergia, A környezetvédelemhez és az 

éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó 

tevékenységek.

KEHOP-5.2.2-16 - Középületek kiemelt 

épületenergetikai fejlesztései

NFSI Nemzeti Fejlesztési és 

Stratégiai Intézet Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Heves Megyei Rendőr-

főkapitányság épületeinek 

energetikai fejlesztése

Eger 770 000 000

 A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs 

projektek és támogatási intézkedések,  Egyéb megújuló energia 

(ideértve a hidroelektronikai, a geotermikus és a tengeri energiát) 

és a megújuló energiaforrások integrációja (ideértve a tárolást, a 

gáz és megújuló hidrogén előállításához szükséges infrastruktúra 

energiaellátását),  Megújuló energia: biomassza,  Megújuló 

energia: napenergia, A környezetvédelemhez és az 

éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó 

tevékenységek.

KEHOP-5.2.2-16 - Középületek kiemelt 

épületenergetikai fejlesztései

NFSI Nemzeti Fejlesztési és 

Stratégiai Intézet Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Heves megyei oktatási 

intézmények épületenergetikai 

fejlesztése

Eger 1 040 000 000

 A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs 

projektek és támogatási intézkedések,  Egyéb megújuló energia 

(ideértve a hidroelektronikai, a geotermikus és a tengeri energiát) 

és a megújuló energiaforrások integrációja (ideértve a tárolást, a 

gáz és megújuló hidrogén előállításához szükséges infrastruktúra 

energiaellátását),  Megújuló energia: biomassza,  Megújuló 

energia: napenergia, A környezetvédelemhez és az 

éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó 

tevékenységek.

KEHOP-5.2.2-16 - Középületek kiemelt 

épületenergetikai fejlesztései

HEVES MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL

Heves Megyei Kormányhivatal 

középületeinek kiemelt 

energetikai korszerűsítése

Eger 1 130 000 000

 A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs 

projektek és támogatási intézkedések,  Egyéb megújuló energia 

(ideértve a hidroelektronikai, a geotermikus és a tengeri energiát) 

és a megújuló energiaforrások integrációja (ideértve a tárolást, a 

gáz és megújuló hidrogén előállításához szükséges infrastruktúra 

energiaellátását),  Megújuló energia: biomassza,  Megújuló 

energia: napenergia, A környezetvédelemhez és az 

éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó 

tevékenységek.

KEHOP-5.2.2-16 - Középületek kiemelt 

épületenergetikai fejlesztései

NFSI Nemzeti Fejlesztési és 

Stratégiai Intézet Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Vidéki egészségügyi intézmények 

energetikai korszerűsítése
Gyöngyös (Mátraháza) 7 700 000 000

 A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs 

projektek és támogatási intézkedések,  Egyéb megújuló energia 

(ideértve a hidroelektronikai, a geotermikus és a tengeri energiát) 

és a megújuló energiaforrások integrációja (ideértve a tárolást, a 

gáz és megújuló hidrogén előállításához szükséges infrastruktúra 

energiaellátását),  Megújuló energia: biomassza,  Megújuló 

energia: napenergia, A környezetvédelemhez és az 

éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó 

tevékenységek.



KEHOP-5.2.3-16 - Egyházak 

épületenergetikai fejlesztései megújuló 

energiaforrás hasznosításának 

lehetőségével

Magyarok Nagyasszonya 

Ferences Rendtartomány

Szerény energiaigényű 

épületekért konzorcium 

épületeinek energetikai felújítása

Gyöngyös 249 991 864

 A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs 

projektek és támogatási intézkedések,  Egyéb megújuló energia 

(ideértve a hidroelektronikai, a geotermikus és a tengeri energiát) 

és a megújuló energiaforrások integrációja (ideértve a tárolást, a 

gáz és megújuló hidrogén előállításához szükséges infrastruktúra 

energiaellátását),  Megújuló energia: biomassza,  Megújuló 

energia: napenergia, A környezetvédelemhez és az 

éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó 

tevékenységek.

KEHOP-5.2.5-16 - Közel nulla 

energiaigényű épületek létesítése 

mintaprojekt jelleggel

Egyházmegyei Katolikus 

Iskolák Főhatósága

Váci Széchenyi István Római 

Katolikus Középiskola közel nulla 

energiaigényű épületeinek 

létesítése mintaprojekt jelleggel

Hatvan 230 000 000

 A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs 

projektek és támogatási intézkedések,  Egyéb megújuló energia 

(ideértve a hidroelektronikai, a geotermikus és a tengeri energiát) 

és a megújuló energiaforrások integrációja (ideértve a tárolást, a 

gáz és megújuló hidrogén előállításához szükséges infrastruktúra 

energiaellátását),  Megújuló energia: biomassza,  Megújuló 

energia: napenergia, A környezetvédelemhez és az 

éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó 

tevékenységek.

KEHOP-5.2.5-16 - Közel nulla 

energiaigényű épületek létesítése 

mintaprojekt jelleggel

SZOCIÁLIS ÉS 

GYERMEKVÉDELMI 

FŐIGAZGATÓSÁG

Heves Megyei Fenyőliget 

Egyesített Szociális Intézmény 

közel nulla energiaigényű 

épületeinek létesítése 

mintaprojekt jelleggel

Nagykökényes 646 790 863

 A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs 

projektek és támogatási intézkedések,  Egyéb megújuló energia 

(ideértve a hidroelektronikai, a geotermikus és a tengeri energiát) 

és a megújuló energiaforrások integrációja (ideértve a tárolást, a 

gáz és megújuló hidrogén előállításához szükséges infrastruktúra 

energiaellátását),  Megújuló energia: biomassza,  Megújuló 

energia: napenergia, A környezetvédelemhez és az 

éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó 

tevékenységek.

KEHOP-5.3.1-17 - Távhő-szektor 

energetikai korszerűsítése

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

2 db új kondenzációs kazán 

telepítése gyöngyösi 

Városgondozási Zrt. Olimpia úti 

kazánházába, meglévő 

berendezés helyére  

Gyöngyös 25 000 000

 Nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés és távfűtés, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-5.3.1-17 - Távhő-szektor 

energetikai korszerűsítése

NFP Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság

Kondenzációs kazán telepítése 

az EVAT Zrt. Malomárok utcai 

fűtőművébe

Eger 75 411 291

 Nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés és távfűtés, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-5.4.1-16 - Szemléletformálási 

programok

KLEBELSBERG 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 

KÖZPONT

Szemléletformálási programok 

megvalósítása a Noszvaji Figedy 

János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskolában

Noszvaj 4 217 915

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 

intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, 

tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a 

társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-5.4.1-16 - Szemléletformálási 

programok

KLEBELSBERG 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 

KÖZPONT

Szemléletformálási programok 

megvalósítása az Erdőteleki 

Mikszáth Kálmán Általános Iskola 

Tarnazsadányi Tagiskolájában

Erdőtelek 4 222 430

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 

intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, 

tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a 

társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-5.4.1-16 - Szemléletformálási 

programok

KLEBELSBERG 

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ 

KÖZPONT

Szemléletformálási programok 

megvalósítása az Egri Kemény 

Ferenc Sportiskolai Általános 

Iskola Árpád Fejedelem 

Tagiskola

Eger 4 296 200

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 

intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, 

tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a 

társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-5.4.1-16 - Szemléletformálási 

programok
Halas Iskola Szülői Alapítvány

Szemléletformálási programok az 

Egri Lenkey János Általános 

Iskolában

Eger 4 649 700

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 

intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, 

tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a 

társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-5.4.1-16 - Szemléletformálási 

programok

Eötvös József Református 

Oktatási Központ - Óvoda, 

Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium, 

Szakközépiskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium

"Ember és környezet" - 

Energiatudatosság és környezeti 

szemléletformálás Hevesen

Heves 4 680 000

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 

intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, 

tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a 

társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.



KEHOP-5.4.1-16 - Szemléletformálási 

programok

Heves Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara

Energiatudatosság, 

Energiahatékonyság, Megújuló 

energiák ? ZÖLDségben az erő!

Eger 4 930 037

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 

intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, 

tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a 

társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-5.4.1-16 - Szemléletformálási 

programok

SZIHALOM KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT

Szihalom Községi Önkormányzat 

szemléletformálási programja
Szihalom 4 934 282

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 

intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, 

tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a 

társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-5.4.1-16 - Szemléletformálási 

programok
Örökség Alapítvány

?A környezettudatosság a 

jelenünk és a jövőnk?-az 

energiatudatos attitűd kialakítása 

és erősítése.

Nagyvisnyó 4 995 558

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 

intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, 

tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a 

társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-5.4.1-16 - Szemléletformálási 

programok
Heves Város Önkormányzata

Szemléletformáló programok 

Heves Városban
Heves 4 997 998

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 

intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, 

tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a 

társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-5.4.1-16 - Szemléletformálási 

programok

KISKÖRE VÁROSI 

ÖNKORMÁNYZAT

Szemléletformáló programok 

Kisköre Városban
Kisköre 4 997 998

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 

intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, 

tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a 

társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-5.4.1-16 - Szemléletformálási 

programok

BOCONÁD KÖZSÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT

Szemléletformáló programok 

Boconád Községben
Boconád 4 997 998

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 

intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, 

tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a 

társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-5.4.1-16 - Szemléletformálási 

programok

Eger Térsége Fejlesztési 

Egyesület
Energia ABC Eger térségében Eger 5 000 000

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 

intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, 

tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a 

társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-5.4.1-16 - Szemléletformálási 

programok

Gyöngyös-Gyöngyöshalász 

Földtulajdonosi Vadásztársaság

Vadászok az energiatudatos 

Gyöngyösért
Gyöngyös 5 000 000

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 

intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, 

tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a 

társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.

KEHOP-5.4.1-16 - Szemléletformálási 

programok
BIBIC Vadásztársaság - Atkár

Energiatudatos szemléletformáló 

programok Atkáron és környékén
Atkár 5 000 000

 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 

intézkedések, az éghajlattal kapcsolatos kockázatok (pl. erózió, 

tűz, árvíz, vihar és szárazság) megelőzése és kezelése, ideértve a 

társadalmi tudatosság növelését, a polgári védelmet és a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat, A 

környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak 

enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek.
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