
Ir.szám Település neve Közterület (út, utca, 
tér, köz, házszám) Kivitelezés EU (bruttó) Kivitelezés OKF 

(bruttó) főbb munkanemek

1 Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2600 Vác Szilassy u. 6-10. tényleges: 
112.687.513, - Ft tényleges: 

9.722.707, - Ft

• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje
• tetőszerkezet szendvicspanelekkel történő szigetelése
• homlokzatok hőszigetelése
• szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre

A kivitelezés 2021. 06. 30-án lezárult.

2 Mátészalka Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 4700 Mátészalka Alkotmány utca 1. tényleges: 
140.765.698 ,- Ft

tényleges: 
19.801.194, - Ft

• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje
• homlokzatok hőszigetelése
• szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre A kivitelezés 2021. 08. 12-én lezárult.

3 Szeged Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 6728 Szeged Napos út 4. tényleges: 
398.537.012, - Ft

tényleges: 
13.622.111, - Ft

• padlásfödém hőszigetelése
• homlokzatok hőszigetelése
• szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre
• napelemek elhelyezése a tetőn 

A kivitelezés 2021. 10. 12-én lezárult.

4 Tiszaújváros Katasztrófavédelmi Kirendeltség és 
Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 3580 Tiszaújváros Tűzoltó út 1. 205.113.338,- Ft 1.936.402,- Ft

• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje
• homlokzatok hőszigetelése
• szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre
• napelemek elhelyezése a tetőn                                                                                            
• nyilászárók korszerűsítése

Kivitelezés 2022. 10. 18-án  lezárult.

5 Cegléd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2700 Cegléd Széchenyi utca 24-26. 179.039.032,- Ft 4.829.827,- Ft

• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje
•  lapostető hőszigetelése
• homlokzatok hőszigetelése
• szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre
• napelemek elhelyezése a tetőn  
• nyilászárók korszerűsítése

Kivitelezés folyamatban. 
Műszaki átadás-átvátel várható időpontja 2022. december közepe.

6 Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Szekszárdi  
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 7100 Szekszárd Mikes u. 16-22. 176.019.491,- Ft 10.738.154,- Ft

• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje
• lapostető hőszigetelése
• hőközpont kialakítása
• homlokzatok hőszigetelése
• szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre
• klímák felszerelése
• napelemek telepítése
• lapostető vízszigetelése

Kivitelezés folyamatban. Műszaki átadás-átvátel várható időpontja 2023. március 
közepe.

7
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 
Szolnok Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

5000 Szolnok József Attila út 14. 715.544.123,- Ft 19.531.877,- Ft

• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje
• padlásfödém hőszigetelése
• homlokzatok hőszigetelése
• szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre
• napelemek elhelyezése az épületen
• nyilászárók korszerűsítése                                                        

Kivitelezés folyamatban. Műszaki átadás-átvátel várható időpontja 2022 december 
közepe.

8 Záhony Katasztrófavédelmi Őrs 4625 Záhony Baross Gábor út 8. 119.244.181,- Ft 4.947.920,- Ft

• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje
• padlásfödém hőszigetelése
• homlokzatok hőszigetelése
• szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre
• napelemek elhelyezése a tetőn 
• nyilászárók korszerűsítése    

Kivitelezés folyamatban.
Műszaki átadás-átvátel várható időpontja 2022. december vége.

9 X. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 1103 Budapest Martinovics tér 12 314.457.169,- Ft -

• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje
• padlásfödém hőszigetelése
• homlokzatok hőszigetelése
• szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre

Kivitelezés folyamatban. Műszaki átadás-átvátel várható időpontja 2022. december 
közepe.

10
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Székesfehérvár Katasztrófavédelmi Kirendeltség és 
Székesfehérvár Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

8000 Székesfehérvár Szent Flórián körút 2. 1.015.037.869,- Ft 19.265.737,- Ft

• tetőszerkezet hőszigetelése
• homlokzatok hőszigetelése
• szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre
• napelemek elhelyezése a tetőn 
• fűtési vezetékek, szerelvények cseréje
• villamos hálózat felújítása, hőszivattyú beépítése

Kivitelezés folyamatban. Műszaki átadás-átvátel várható időpontja 2022. december 
vége.

11
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Győri 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

9021 Győr Munkácsy M. utca 4. 826.912.193,- Ft 97.086 807,- Ft

• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje
• padlásfödém hőszigetelése
• homlokzatok hőszigetelése
• szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre
• napelemek elhelyezése a tetőn 

Kivitelezés folyamatban. A műszaki átadás-átvétel 2023. július végén várható.

KEHOP-5.2.2. BM OKF energiahatékonysági beruházásainak státusza 2022.11.09.

S.sz. Intézmény megnevezése

Tulajdoni lap szerinti cím

státusz



12 Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2100 Gödöllő Szabadság út 28. 324.511.245,- Ft 24.217.808,- Ft

• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje
• kazánok cseréje
• padlásfödém hőszigetelése
• homlokzatok hőszigetelése
• szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre
• napelemek elhelyezése a tetőn 

Kivitelezés folyamatban. A műszaki átadás-átvétel 2023. augusztus végén várható.

13 Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2000 Szentendre Ipar utca 5. 265.072.000,- Ft -

• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje
• homlokzatok hőszigetelése
• szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre
• napelemek elhelyezése a tetőn 
• kazán(ok) cseréje

Kivitelezés folyamatban. A műszaki átadás-átvétel 2023. augusztus vége.

14 III. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 1035 Budapest Vihar u. 3 144.780.000 Ft -

• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje
• homlokzatok hőszigetelése
• padlásfödém hőszigetelése
• szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre
• napelemek elhelyezése a tetőn 

Kivitelezés folyamatban. A várható műszaki átadás-átvétel 2023 április közepe.

15 IV. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 1046 Budapest Szent László tér 1 238.341.751,- Ft

• kazán cseréje
• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje
• szárítótorony ablakainak cseréje
• szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre
• udvar felé néző 3 db használaton kívüli szertárkapu 
befalazása
• napelemek elhelyezése a tetőn 
• külső homlokzat festése

Kivitelezés folyamatban. A műszaki átadás lezárása várhatóan 2023. július vége.

16 IX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 1097 Budapest Vágóhíd u. 13 223.997.370,- Ft

• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje 
• kazán(ok) cseréje
• szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre
• homlokzat hőszigetelése
• napelemek elhelyezése a tetőn 

Kivitelezés folyamatban. A műszaki átadás lezárása várhatóan 2023. február vége.

17 XVII. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 1173 Budapest Bakancsos u. 1 162.034.377,- Ft

• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje
• kazán cseréje
• homlokzat hőszigetelése
• szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre
• napelemek elhelyezése a tetőn

Kivitelezés folyamatban. A műszaki átadás lezárása várhatóan 2023. március vége.

18 Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Pápai Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 8500 Pápa Major u. 20. 206.270.676,- Ft 10.568.857,- Ft

• termosztatikus szelepek cseréje
• homlokzatok hőszigetelése
• padlásfödém hőszigetelése
• szertárkapuk cseréje hőszigeteltre
• napelemek elhelyezése 

Közbeszerzés folyamatban.

19 Dunaújváros Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2400 Dunaújváros Tűzoltó út 1. 494.947.327,- Ft

• padlásfödém hőszigetelése
• homlokzatok hőszigetelése
• szertárkapuk cseréje hőszigeteltre 
• napelemek elhelyezése 

Közbeszerzés folyamatban.

20 Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Siófok 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 8600 Siófok Somlay A. u. 3. 378.646.634,- Ft 5.866.270,- Ft

• padlásfödém hőszigetelése
• homlokzatok hőszigetelése
• szertárkapuk cseréje hőszigeteltre 
• napelemek elhelyezése 

Közbeszerzés folyamatban.

21 Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3300  Eger Vincellériskola utca 
5. 333.986.932,- Ft

• padlásfödém hőszigetelése
• homlokzatok hőszigetelése
• szertárkapuk cseréje hőszigeteltre 
• napelemek elhelyezése 

Közbeszerzés folyamatban.
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