
 
 
SZENTGOTTHÁRD ÉS TÉRSÉGE ISKOLA MAGYARLAK – CSÖRÖTNEK ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁJA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE 
 
Magyarlak Község Önkormányzata, Csörötnek Község Önkormányzata, és a Vas 
Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma sikeresen pályázott Szentgotthárd és 
Térsége Iskola Magyarlak – Csörötnek Általános Iskolája energetikai 
korszerűsítésére. A TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00009 számú projekt Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 72,29 millió forint 
értékű vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
 
A fejlesztést Magyarlak Község Önkormányzata, Csörötnek Község önkormányzata és a 
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma valósította meg. A projekt célja a 
Magyarlak, Kossuth Lajos út 236. szám alatt található iskola energetikai felújítása volt. 
  
A fejlesztés során az 1970-ben épült iskolaépület külső homlokzati hőszigetelése és 
födémszigetelése, a külső nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés (modern 
energiatakarékos kondenzációs gázkazán beépítése és termosztatikus szabályozóval 
ellátott radiátorok felszerelése) valósult meg, továbbá 7,28 kW teljesítményű napelem-
rendszer került üzembe helyezésre. Ezek a felújítások környezetvédelmi szempontból is 
előnyösek és természetesen komoly megtakarítással is járnak az intézmény jövőbeni 
üzemeltetése tekintetében.  
 
A megvalósítás során projektarányos akadálymentesítésre is sor került, mozgáskorlátozott 
WC és az épületbe történő akadálymentes bejutást segítő rámpa, feljáró és parkoló 
kiépítésével. 
 
A fejlesztés hozzájárult a helyi általános iskola, mint köznevelési intézmény primer 
energiafogyasztásának csökkentéséhez, egyúttal a megújuló energiatermelés 
növeléséhez. 
Az épület beruházás előtti energiaosztály-besorolása: GG volt és fajlagos primer energia 
fogyasztása: 254,8 kWh/m²/év volt, mely a fejlesztés után 71,52 kWh/m²/év-re csökkent és 
az épület új energetikai minőség szerinti besorolása: CC (korszerű)-re változott. 
Fejlesztés által elért energiahordozó megtakarítás mintegy 360 GJ/év 
Megújuló energia részaránya az összes energia százalékában: 26,20% 
 



A projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország II. Nemzeti 
Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában 
megfogalmazottakhoz. 
 
A projekt Támogatási Szerződésének 2017. májusi aláírását, és az előzetesen lefolytatott 
sikeres közbeszerzési eljárást követően, a kivitelezés 2017. júniusában indult és 2017. 
október végén zárult. 
A szakszerű kivitelezést a szentgotthárdi székhelyű TITÁN BETON Építőipari Szolgáltató 
Kft. végezte. 
A projekt műszaki előkészítését, tervezését az ENFI Energetikai Fővállalkozó Iroda Kft. 
végezte. 
A műszaki ellenőri feladatokat az OREGON Mérnöki Iroda Kft. látta el. 
Az akkreditált közbeszerzési tanácsadó tevékenységet a HHP Contact Tanácsadó Kft. 
biztosította. 
 
A szakszerű projektmenedzsmenti feladatokat konzorciumi tagként a Vas Megyei 
Önkormányzati Hivatal munkatársai látták el. 
  
A „Szentgotthárd és Térsége Iskola Magyarlak – Csörötnek Általános Iskolája energetikai 
korszerűsítése” című TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00009 azonosító számú projekt a 
Széchenyi 2020 program keretében a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 
keretén belül az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati kiírás 
keretében valósult meg. A projekt zárása 2018. március. 
 
A projektről bővebb információt www.vasmegye.hu, www.magyarlak.hu és 
www.csorotnek.hu oldalakon olvashatnak.  
 
 
 
További információ kérhető:  
Kocsis Zsolt Ferenc polgármester Csörötnek: csorotnek-pm@sztgnet.hu +36-94/541-022 
Monek Gyula polgármester Magyarlak: magyarlak@sztgnet.hu +36-94/541-000 
Ipkovics Tímea projektmenedzser Vas Megyei Önkormányzati Hivatal: 
ipkovics.timea@vasmegye.hu +36-94/515-732 
 
 
 
  


