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A projekt megvalósítási időszaka: 2018. július 15. - 2019. július 14. 

 

A Széchenyi 2020 program keretében a Szerencsi Középiskolai Kollégium épületenergetikai 

fejlesztése valósul meg. 

 

A pályázatban érintett oktatási intézmény (megvalósítási helyszín):  

1. Szerencsi Középiskolai Kollégium – 3900 Szerencs, Kossuth út 19. (1689/1 hrsz.) 

A 249,16 milliós európai uniós támogatás segítségével megvalósul az intézmény: 

- homlokzatának kőzetgyapot hőszigetelése,  

- a tetőtér hőszigetelése,  

- külső homlokzati nyílászárók cseréje,  

- korlátok, rácsok felújítása. 

 

A megvalósítással a Szerencsi Tankerületi Központ hozzájárul az érintett épület 

épületenergetikai fejlesztési céljának eléréséhez, valamint az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentéséhez, elősegítve ezáltal az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság felé történő elmozdulást. 

 

További információ: 

Szerencsi Tankerületi Központ 

3900 Szerencs, Ondi út 1. 

Honlap: www.kk.gov.hu/szerencs 

E-mail: szerencs@kk.gov.hu 

A Széchenyi 2020 program keretében megjelent a Költségvetési szervek pályázatos 
épületenergetikai fejlesztései tárgyú (KEHOP-5.2.10 kódszámú) felhívás. 
A Szerencsi Tankerületi Központ sikeresen pályázatot nyert KEHOP-5.2.10-16-2017-
00166 azonosító számon „Szerencs, Kossuth út 19. szám alatti Középiskolai 
Kollégium épületenergetikai fejlesztése” címmel.  
A projekt eredményeként a Szerencsi Tankerületi Központ 249,16 millió forint vissza 
nem térítendő európai uniós támogatáshoz jutott. 
 
 

 

KEHOP-5.2.10-16-2017-00166 

Szerencs, Kossuth út 19. szám alatti Középiskolai 

Kollégium épületenergetikai fejlesztése 

 

A projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.10-16-2017-00166 

Kedvezményezett neve: Szerencsi Tankerületi Központ 

Projekt címe: Szerencs, Kossuth út 19. szám alatti Középiskolai Kollégium 

épületenergetikai fejlesztése 

Szerződött támogatás összege: 249,16 M Ft. 

Támogatás mértéke (%-ban): 100% 

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. július 15. - 2019. július 14. 

 

Megvalósítási helyszín: Szerencsi Középiskolai Kollégium 3900 Szerencs, Kossuth út 

19. szám alatti 1689/1 hrsz-ú ingatlan. 

 

A 249,16 milliós európai uniós támogatás segítségével megvalósul az 

intézmény: 

� homlokzatának kőzetgyapot hőszigetelése,  

� a tetőtér hőszigetelése,  

� külső homlokzati nyílászárók cseréje,  

� korlátok, rácsok felújítása. 

 

A tárgyi épület funkcionálisan középiskolai kollégium. Az épület hagyományos falazott 

építéstechnológiai kialakítással készült, 54, 60, és 70 cm-es vastagságban.  

 

A tárgyi telken három épület helyezkedik el. A tervezési feladatban szereplő épület a 

telek északi részén helyezkedik el.  

 

A tárgyi épület pince + földszint + tetőtér kialakítású, magastetős, fa fedélszékes 

tetőszerkezettel. Az épület feltételezhetőleg falazott tégla szerkezetű. A tervek a 

helyszíni felmérés alapján készültek.  

 
 

A meglévő épület funkcionálisan középiskolai kollégium, ennek megfelelően szobák, 

irodák, illetve ezeket kiszolgáló helyiségek vannak. A pince szinten két tároló helyiség 

helyezkedik el, a földszinten háló szobák, vizes blokkok, teakonyhák és közösségi 

terek találhatóak. A jelenleg energetikailag korszerűtlen épület kerül felújításra.  

 

Az energetikai felújítás során az épület utólagos fal és lábazat hőszigetelést kap, a 

szarufák között kőzetgyapot hőszigetelés készül, valamint a tetőtér belső terében 

kiegészítő hőszigetelés gipszkarton burkolattal, párazáró fóliával (vizes helyiségekben 

impregnált gipszkarton burkolattal). Az érintett szaniterek eltávolításra kerülnek, 

helyettük új szaniterek lesznek elhelyezve (WC, mosdó, zuhanyzó).  

 

A meglévő külső nyílászárók eltávolításra kerülnek, helyettük korszerű műanyag 

nyílászárók kerülnek beépítésre. (homlokzati kőzetgyapot hőszigetelés, tető 

hőszigetelés, külső homlokzati nyílászáró csere, korlátok, rácsok felújítása). Az épület 

homlokzatán lévő díszítő elemekről minta készül, az elkészült hőszigetelés után újra 

elhelyezzük a nyílászárók körül, párkányoknál, osztópárkányoknál. A külső lépcsőknél 

lévő korlátok csiszolását, és a festék eltávolítását, újrafestés követi (alapozás, festés) 

fekete színben.  

 

Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. 

mellékletének 1. táblázatában felsorolt épülethatároló szerkezetek fejlesztésével. 

 

A megvalósítással a Szerencsi Tankerületi Központ hozzájárul az érintett épület 

épületenergetikai fejlesztési céljának eléréséhez, valamint az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentéséhez, elősegítve ezáltal az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulást. 

 

 


