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GINOP-4.1.4-19-2020-01478 

 

„Energiahatékonyság növelését célzó fejlesztéseka Kuti és Fia Kft.-nél” 

 
 

A projekt alapadatai: 

• Projekt azonosító: GINOP-4.1.4-19-2020-01478 

• Igényelt támogatás: 10 616 883 Ft 

• Támogatás mértéke: 55,00 %  

• A projekt költségvetése: 19 303 425 Ft 

• Projekt tényleges befejezése: 2021. 06.15. 

 

A projekt bemutatása: 

A fejlesztés során beszerzésre kerül egy 6 kVA teljesítményű napelemes rendszer, amely egy 

6 kW -os 3 fázisú invertert és 25 db napelemet foglal magában. Ez a korszerűsítés az épület 

áram ellátásában több mint 50%-os csökkenést eredményez. A nyílászáró és a gázkazán 

cserével, valamint a homlokzati hőszigeteléssel és hőszivattyú beépítésével 

fűtéskorszerűsítés valósul meg, ezáltal a fűtési költségek szintén a felére csökkenhetnek. A 

fejlesztésnek köszönhetően az épület energetikai besorolása 3 szintet javul, a közüzemi 

számlák csökkenésével több pénzt tud a cég a fejlesztésekre elkülöníteni. A fejlesztés 

közvetve segíti elő a cég fejlődését, hatékonyabb működését. Az újításnak köszönhetően 

az épület energetikája az átlagosról FF korszerű CC besorolású lesz. Az így megtakarított 

fenntartási összeget átcsoportosítjuk a tevékenység fejlesztésére, eszközpark bővítésére, és 

további alkalmazottak felvételére. A napelemes rendszer az áramot, a gázkazán, a 

nyílászárók és a szigetelés pedig a fűtési költségek csökkenését eredményezik. Az 

energiahatékonyság növelésével a cég hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz és a 

Föld klímájának megkíméléséhez.  

A cég működése során folyamatosan von be alvállalkozókat a munkájába, a fejlesztés után 

több pénzt tud fordítani további eszközök beszerzésére, valamint munkavállalók felvételére, 

amely lassan az alvállalkozói megbízások számának csökkenéséhez, végső soron 

megszűnéséhez vezethet.  

A cég az elmúlt években 8 közbeszerzési eljárást bonyolított le sikeresen, ezért megvan a 

projekt végrehajtásához szükséges szakmai tapasztalata. 

Eredmény: A 3 szint besorolás javulásnak köszönhetően az áram és gáz éves fogyasztás 

várhatóan kevesebb, mint a felére fog csökkenni, a megújuló részarány pedig 26,1%-ról 

46%-ra prognosztizálható. 
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A projekt megvalósulásának helyszínei: 

8200 Veszprém, Lahner György utca 11. 

 

A projekt a következő közreműködő szervezetek támogatásával valósult meg 

Pénzügyminisztérium 

Cím: 1139 Budapest, Váci út 83. 

E-mail: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu 
Telefon: (1) 896-0000 (1-1-1 menüpont) 

Honlap: http://gazdasagfejlesztes.gov.hu 

 


