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PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
BUDAPEST 
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL, MEGÚJULÓ ENERGIÁVAL LÁTTÁK EL A PEST MEGYEI RENDŐR-
FŐKAPITÁNYSÁG ÉPÜLETEIT 
  
 
Az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával hajtott végre nagyszabású projektet 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, mely 134,29 millió forint Európai Uniós támogatás felhasználásával 
valósult meg a Széchenyi 2020 program keretében. A KEHOP-5.2.11-16-2017-00151 számú pályázat 
megvalósítása során hat, Pest megyei rendőrkapitánysági épület fotovoltaikus HMKE rendszerrel való 
ellátására került sor. 
 
A fejlesztés célja a fenntartható környezet megteremtése, a felhasználó részére a villamos-energiaköltségek 
minimalizálása, ezáltal az intézmények működési költségeinek mérséklése volt. 
 
A fejlesztés tárgya a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság alább meghatározott épületeinek, napelemes megújuló 
rendszerekkel való ellátása volt - I. Dunakeszi Rk. 2120 Dunakeszi, Tábor u. 2.; II. Szentendre Rk. 2000 Szentendre 
Dózsa Gy. út 6.; III. Budaörs Rk. 2040 Budaörs, Szabadság u. 160.; IV. Cegléd Rk. 2700 Cegléd Rákóczi út 22-
24.;  V. Nagykőrös Rk. 2750 Nagykőrös Kecskeméti út 4.; VI. Dabas Rk. 2370 Dabas, Szent István tér 1. 
 
A projekt részletes helyszíni felméréseken, energetikai számításokon alapult, figyelembe véve az adott helyszínek 
éves villamos energia fogyasztását, melyek eredményeként a projektben, összesítetten 250,515 kWp 
csúcsteljesítményű, napelemes HMKE rendszer került telepítésre.  
 
A megvalósítás 2017.09.01-én kezdődött és a terveknek megfelelően 100%-os mértékben, 2018.08.31-ig 
sikeresen meg is valósult. A fejlesztés eredményeként a beruházás 6 helyszínén, 2018. július 31-ét követően, 
megújuló energia állítja elő a szükséges villamos energia nagy részét.  A beépített fotovoltaikus rendszerek a 
napenergia felhasználásával „tiszta”, „zöld” energia termelését teszik lehetővé, azaz nem szennyezik a környezetet 
és az ingatlanok működési költségeit is jelentősen csökkentik. A beruházás hosszútávon hozzájárul a fenntartható 
fejlődéshez, továbbá kedvezően befolyásolja a hazai energiahordozó forrásszerkezetet. 
 
A projektről bővebb információt http://www.police.hu/a-rendorsegrol/europai-tamogatasok oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 
András Tamás r. őrnagy  
sajtószóvivő 
Telefonszám: +36-30/416-9105 
E-mail cím: andrastaa@pest.police.hu 
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