
KEHOP-5.2.9-16 - Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-
magyarországi régió települési önkormányzatai számára
A Svábhegyi Bölcsöde és a Fekete István Általános Iskola
energetikai fejlesztése
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:
BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatást igénylő rövidített neve (amennyiben releváns):
Hegyvidéki Önkormányzat

Gazdálkodási formakód:
321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter): 15735753-2-
43

Statisztikai szám: 15735753841132101

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek) 735759

Minősítési kód:
Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma
Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma
84.11 - Általános közigazgatás

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján
átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható
szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

ÁFA levonási jog:
C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel
kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg
kerül figyelembevételre. (Bruttó)
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Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZATTámogatást igénylő neve:

Ország:
Magyarország

Helység
Budapest

Irányítószám
1126

Régio
Közép-Magyarország

Megye
Budapest

Kistérség
Budapest

Járás
Budapest

Közterület:
Böszörményi út

Házszám: 23-25

Helyrajzi szám:

Helység
Budapest

Irányítószám
1126

Régio
Közép-Magyarország

Megye
Budapest

Kistérség
Budapest

Járás
Budapest

Közterület:
Böszörményi út

Házszám: 23-25

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:
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Képviselők adatai

Kapcsolattartó adatai

Projekt adatok
Projekt adatok

Képviselő adatai
Név:
Pokorni Zoltán

Képviseleti jog:
Önálló

Beosztás:
polgármester

Telefon:
+36 1 2245949

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:
polgarmester@hegyvidek.hu

Kapcsolattartó adatai
Név:
Vörös Álmos

Beosztás:
európai úniós referens

Telefon:
+36 1 2245934

Telefon (mobil):
+36 (30) 641 8359

Fax:

E-mail:
voros.almos@hegyvidek.hu

A projekt címe:
A Svábhegyi Bölcsöde és a Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2016.09.01.
00:00:00

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2017.08.31.
00:00:00
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Projekt részletes bemutatása
Részletes szakmai tartalom

Megvalósítási helyszínek

 

 

 

 

 

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!
A Svábhegyi Bölcsőde épületével valamint a Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola épületével kapcsolatban
szükségessé vált az épület energetikai tulajdonságainak a mai kor elvárásainak megfelelő fejlesztése. Mindkét ingatlan esetében a
régi homlokzati nyílászárók elavultak, a működésükkel folyamatos problémák merültek fel. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat elvégeztette az energetikai auditálást amelyből kiderült, hogy a Svábhegyi Bölcsőde jelenlegi energetikai minőség
szerinti besorolása "JJ", míg a Fekete IStván általános iskoláé" GG" besorolású, a tervezett felújítás eredményeképpen mindkét épület
"CC" azaz korszerű besorolásba kerül A Svábhegyi Bölcsőde esetében tervezett fejlesztési munkálatok Homlokzati nyílászáró csere: A
meglévő homlokzati nyílászárókat a kávák legkisebb roncsolása mellet szakszerűen ki kell bontani, és el kell szállítani. A kialakuló
homlokzati szabad nyílásokba az újonnan, egyedi méretre gyártott U=1,1 W/m2K hő átbocsájtású 3 kamrás műanyag profilozású és
24 mm vtg. argongázzal töltött kettős hőszigetelő üveggel ellátott kültéri nyílászárókat kell beépíteni. A beállítást követően
tokrögzítő csavarokkal rögzítve, és a rések tömítésével. A tömített hézagokat takaróprofillal a külső és belső oldalon is el kell látni,
valamint a serült kávarészeket ki kell javítani. Homlokzat utólagos szigetelése: Az épület homlokzati falait 12 cm vtg. ásványi szálas
homlokzati hőszigetelő rendszerrel kell ellátni. A lábazati részen 60 cm magasságban 8 cm vtg. zártcellás érdesített XPS hőszigetelő
lapokat kell elhelyezni. A hőszigetelő táblákat a rendszerhez tartozó ragasztóval, valamint hőhídmentes dűbelekkel kell a meglévő
homlokzatra rögzíteni. A felületet 145 g/m2 üvegszövet hálóval ragasztóba beágyazottan kell kialakítani, majd glettelni és a
lábazaton műgyanta kötőanyagú lábazati, felette homlokzati színvakolattal ellátni. Az éleknél hálós élvédőt kell alkalmazni, és a tető
csatlakozásnál a szigetelést bádogos szerkezettel le kell zárni. Lapos tető utólagos hőszigetelése: Az épület lapos tetejének
hőszigetelését egyenes rétegrend szerint 25 cm vtg. lépésálló polisztirolhab szigetelő lemez elhelyezésével kell kialakítani a meglévő
lejtésképzett tető felületen. A hőszigetelés megvédésére PVC anyagú csapadékvíz elleni szigetelés készül, páraszellőzők
elhelyezésével. Napelem rendszer kiépítése: Az épület felújított lapos tetején 86 db polikristályos minimum 260 Wp teljesítményű
napelem modult kell elhelyezni egyedileg kialakított tartószerkezetre. A rendszer két különálló háromfázisú hálózati inverteren
(Fronius IG Plus 120V-3 és Fronius IG Plus 150V-3 típusú) keresztül csatlakozik a meglévő elektromos hálózathoz. A Fekete István
Általános Iskola esetében tervezett fejlesztések: Homlokzati nyílászáró csere: A meglévő homlokzati nyílászárókat a bejárati portál
kivételével a kávák legkisebb roncsolása mellet szakszerűen ki kell bontani, és el kell szállítani. A kialakuló homlokzati szabad
nyílásokba az újonnan, egyedi méretre gyártott U=1,15 W/m2K hő átbocsájtású 3 kamrás műanyag profilozású és 24 mm vtg.
argongázzal töltött kettős hőszigetelő üveggel ellátott kültéri nyílászárókat kell beépíteni. Homlokzat utólagos szigetelése: Az épület
homlokzati falait 15 cm vtg. ásványi szálas homlokzati hőszigetelő rendszerrel kell ellátni. A lábazati részen 60 cm magasságban 8
cm vtg. zártcellás érdesített XPS hőszigetelő lapokat kell elhelyezni. A hőszigetelő táblákat a rendszerhez tartozó ragasztóval,
valamint hőhídmentes dűbelekkel kell a meglévő homlokzatra rögzíteni. A felületet 145 g/m2 üvegszövet hálóval ragasztóba
beágyazottan kell kialakítani, majd glettelni és a lábazaton műgyanta kötőanyagú lábazati, felette homlokzati színvakolattal ellátni
Lapos tető utólagos hőszigetelése: Az épület lapos tetejének hőszigetelését fordított rétegrend szerint 15 cm vtg. zártcellás
polisztirolhab szigetelő lemez elhelyezésével kell kialakítani a meglévő vízszigetelés felületére fektetett elválasztó-szűrő rétegre. A
hőszigetelés megvédésére elválasztó-szűrő réteg beiktatásával legalább 5 cm vastagságban 16-32 mm mosott kavics leterhelő réteg
kerül elterítésre. Napelem rendszer kiépítése: Az épület felújított lapos tetején 108 db polikristályos minimum 260 Wp teljesítményű
napelem modult kell elhelyezni egyedileg kialakított tartószerkezetre. A rendszer három különálló háromfázisú hálózati inverteren
(Fronius IG Plus 120V-3 – 2 db és Fronius Symo 8.2-3-M típusú) keresztül csatlakozik a meglévő elektromos hálózathoz

Helység
Budapest

Irányítószám
1121

Régio
Közép-Magyarország

Megye
Budapest

Kistérség
Budapest

Járás
Budapest

Közterület:
Mártonhegyi út

Házszám: 4

Helyrajzi szám: 9597/2

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen
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Megvalósítási helyszínek

 

 

 

 

 

Mérföldkő

Mérföldkő

Helység
Budapest

Irányítószám
1126

Régio
Közép-Magyarország

Megye
Budapest

Kistérség
Budapest

Járás
Budapest

Közterület:
Orbánhegyi út

Házszám: 7

Helyrajzi szám: 8298/4

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem

Mérföldkő megnevezése:
Előkészítés

Mérföldkő sorszáma: 1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2016.09.01.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:
Az előkészítés és a közbeszerzés (kivitelező kiválasztása) lezajlik Elszámolható a szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki
tervek elkészítésének költsége (elvi engedélyes tervek, építési engedélyes tervek, kiviteli tervek és/vagy tendertervek, műszaki
beavatkozási tervek) és a közbeszerzés költsége

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege (Ft): 3797300

Mérföldkő megnevezése:
Svábhegyi Bölcsőde energetikai fejlesztése

Mérföldkő sorszáma: 2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.04.30.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:
Az egyik projekthelyszínen a teljes kivitelezés lezajlik, mind a nyilászárócsere, mind a szigetelések mind a napelemes rendszer
ELszámolható költségek az ehhez a helyszínhez tartozó kivitelezési díj

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege (Ft): 110190995
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Mérföldkő

Terv adatok

Mérföldkő megnevezése:
Fekete István ÁLtalános Iskola energetikai fejlesztése és a projektzárás

Mérföldkő sorszáma: 3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.08.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:
A másik projekthelyszínen a fejlesztés megvalósítása, a műszaki ellenőr, a projektmanagement, valamint a kommunikációs eszközök
létrejötte, projektzárás A kivitelezés valamint az egyéb költségek elszámolása

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege (Ft): 87276940

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Svábhegyi Bölcsőde energetikai fejlesztésének megvalósítása a KEHOP- 5.2.9 pályázat keretében

Közbeszerzés tárgya Építés

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 87000000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 87000000

Közbeszerzési eljárás típusa:
Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

Tény
Terv

Szerződéskötés dátuma: 2016.06.27. 00:00:00 2016.06.27. 00:00:00
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Tény adatok

Terv adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel
kapcsolatban rögzíti az adatokat.
Nincs kiválasztva

Közbeszerzés megnevezése

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

(Köz)Beszerzési eljárás típusa
Nincs kiválasztva

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének /
ajánlatkérés dátuma

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Összegezés megküldésének dátuma

Előzetes vitarendezésre sor került-e? Nincs
kiválasztva

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került? Nincs
kiválasztva

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

A szerződést megelőző közbeszezrési eljárás ellenőrzésének
EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés Nincs
kiválasztva

Beszerzéshez rendelt elnevezés
Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztésének megvalósítása a KEHOP- 5.2.9 pályázat keretében

Közbeszerzés tárgya Építés

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) 67000000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) 67000000

Közbeszerzési eljárás típusa:
Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

Tény
Terv

Szerződéskötés dátuma: 2016.06.27. 00:00:00 2016.06.27. 00:00:00
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Tény adatok

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel
kapcsolatban rögzíti az adatokat.
Nincs kiválasztva

Közbeszerzés megnevezése

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

(Köz)Beszerzési eljárás típusa
Nincs kiválasztva

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének /
ajánlatkérés dátuma

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Összegezés megküldésének dátuma

Előzetes vitarendezésre sor került-e? Nincs
kiválasztva

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került? Nincs
kiválasztva

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

A szerződést megelőző közbeszezrési eljárás ellenőrzésének
EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés Nincs
kiválasztva

Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:
Vörös Álmos

Projektben betöltött szerepe:
Projektmenedzser

Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:
Dr Princz Katalin

Projektben betöltött szerepe:
Projekt asszisztens

Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:
Rimóczi János

Projektben betöltött szerepe:
Szakmai vezető
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Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Bankszámlaszám - egységes

Előleg

Források listája
Forrás megnevezése Összeg [Ft] %
I. saját forrás 0 0,000000%
 I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0 0,000000%
 I/2. partnerek hozzájárulása 0 0,000000%
 I/3. bankhitel 0 0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0 0,000000%
II. egyéb támogatás 0 0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt
támogatás 201 265 235 100,000000%
Projekt elszámolható költsége 201 265 235 100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható
hozzájárulása 0 -
Projekt teljes költsége 201 265 235 -

Költségek listája

Projektmegvalósításban résztvevő személy neve:
Körmendy Patricia

Projektben betöltött szerepe:
Pénzügyi vezető

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 12001008-00155297-
00100006

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 115. § (2a) bekezdése
szerinti támogatási előleg igénylés lehetőségével kívánok élni. Igen
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Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Szakmai előkészítés
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költsége
lem Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 2 200 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 594 000
Brutto egységár [Ft] 2 794 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 2 794 000
Elszámolható költség
[Ft] 2 794 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 2 794 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0

Részletezés szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek elkészítésének költsége (elvi engedélyes tervek, építési engedélyes tervek,
kiviteli tervek és/vagy tendertervek, műszaki beavatkozási tervek)

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Szakmai előkészítés
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Közbeszerzési költségek
Megnevezés/Költsége
lem Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 790 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 213 300
Brutto egységár [Ft] 1 003 300
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 1 003 300
Elszámolható költség
[Ft] 1 003 300
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 1 003 300
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Közbeszerzés költsége

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Járulékos feladatok
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés/Költsége
lem Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 1 000 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 270 000
Brutto egységár [Ft] 1 270 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 1 270 000
Elszámolható költség
[Ft] 1 270 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 1 270 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Műszaki ellenőrzés

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Beruházási tevékenységek – Építéshez kapcsolódó tevékenység
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költsége
lem Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 153 756 563
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 41 514 272
Brutto egységár [Ft] 195 270 835
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 195 270 835
Elszámolható költség
[Ft] 195 270 835
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 195 270 835
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Kivitelezési költségek
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Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Járulékos feladatok
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés/Költsége
lem Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 230 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 62 100
Brutto egységár [Ft] 292 100
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 292 100
Elszámolható költség
[Ft] 292 100
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 292 100
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Kommunikációs költségek

Támogatást igénylő BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
Tevékenység neve Járulékos feladatok
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés/Költsége
lem Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Netto egységár [Ft] 635 000
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 635 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 635 000
Elszámolható költség
[Ft] 635 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 635 000
Támogatási összeg
(Ft) -
Utófinanszírozott

0
Támogatási összeg
(Ft) - Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása, általános menedzsment feladatok költsége

Monitoring mutatók
Monitoring mutató
megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált
A középületek éves
elsődleges energia-
fogyasztásának
csökkenése (KWh/év)

2018.08.31. 575 613,0400 575 613,0400 575 613,0400

A megújuló
energiaforrásból
előállított
energiamennyiség
(GJ/év)

2018.08.31. 531,7199 531,7199 531,7199

Az üvegházhatást
okozó gázok éves
csökkenése (tonna
CO2 egyenérték)

2018.08.31. 108,4300 108,4300 108,4300

Energiahatékonysági
fejlesztések által elért
primer energia
felhasználás csökkenés
(GJ/év)

2018.08.31. 1 540,4867 1 540,4867 1 540,4867

További kapacitás
megújuló energia
előállítására (MW)

2017.08.31. 0,0502 0,0502 0,0502
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