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A Nyírtávhő Kft. 80 millió forint 100 %-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert
az „Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő Kft.-nél” című, TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006
azonosítószámú projekt megvalósítására. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A projekt a Nyírtávhő Kft. három frekventált helyen lévő, a működés szempontjából kiemelt
fontosságú, az alkalmazotti létszám 90% feletti hányadának a munkahelyét biztosító épületeinek
épületenergetikai korszerűsítésére irányult.
A projekt indokoltságát az épületek energetikai, műszaki és esztétikai avultsága adta. A projekt a
pályázati kiírás célkitűzéseihez közvetlenül kapcsolódik mindkét ágon: a fosszilis
energiafelhasználás csökkentésével és a megújuló energiahordozó felhasználás növelésével.
A projekt közvetett célja az energiatudatosság fontosságának kommunikálása a fogyasztók és a város
lakossága irányába, példamutatás révén. Szintén fontos közvetett célkitűzés volt a városkép javítása.
Az érintett épületek közül kettő esetében a korszerűsítés jelentős, sokak számára látható javulást
hozott ezen a téren is.
A projekt keretében mindhárom épület korszerűtlen nyílászárói cserére kerültek háromrétegű
üvegezésűekre, a homlokzatok teljes körűen új hőszigetelést kaptak, a lapostetők, padlásfödémek,
alagsori, földszinti fűtetlen terek födémjeinek hőszigetelése is megtörtént.
A megújuló energiahordozó hasznosítást két épületre 38-38 db, egyenként 270 W-os, összesen
2x10,26 kW teljesítményű polikristályos napelemek biztosítják, míg a harmadik épületen már üzemel
napelemes rendszer. A fotovoltaikus villamosenergia termelés a telephelyek villamosenergia
igényének több mint tíz százalékát biztosítja.
A projekt helyszíneit a Nyírtávhő Kft. Nyíregyháza belterületén lévő épületei adták, amelyek kora
45 év feletti és eredetileg más funkcióra épültek.
Az érintett épületek felújítás előtti energetikai besorolásai és helyszínei:
Központi irodaépület
DD
4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12.
Örökösföldi telephely

II

4400 Nyíregyháza, Család u. 19/a.

Műszaki telephely

GG

4400 Nyíregyháza, Család u. 102.

Fejlesztés után mindhárom épület energetikai besorolása BB minősítésre változott.
A projekt eredményeként ezeknek az épületeknek a hőigénye kevesebb, mint harmadára csökken, a
villamosenergia igény egy része helyben kerül előállításra. Az üvegházhatású gázkibocsátás éves
szinten 80,39 tonnával csökken.
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