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Kogenerációs erômû épül Észak-Budán

Zápor utcai fûtômûvét. A jelenleg
csak a téli hónapokban üzemelô
fûtômû végleges leállítása csök-
kenti a városrész füstgáz- és
zajterhelését egyaránt. A beru-
házás megvalósítása környezet-
védelmi szempontból tehát kima-
gasló jelentôségû.

A FÔTÁV Rt. 2001 óta tudatos
stratégiával a hôtermelés fejlesztésével
csökkenti a hôárakat, azért hogy
mérsékelje a díjak növekedését. Ennek
részeként az erômûvektôl vásárolt hô
olcsóbbá vált, mivel a FÔTÁV Rt. a
hôtermelôk fejlesztéseit kihasználva
kedvezô szerzôdéseket tudott meg-
kötni. Ezen túlmenôen azonban saját

Szerzôdést írt alá a FÔTÁV Rt. az észak-budai
fûtômûvének területén az MVM Rt. által létesítendô
kombinált ciklusú erômû megvalósításáról szeptember
28-án. A megállapodás szerint az MVM Rt. a FÔTÁV
Rt. fûtômûvének területén, a jelenlegi hôtermelô
berendezéseket részben kiváltva, három, összesen
50 MW teljesítményû villamos energiát termelô gáz-
turbinát létesít, amelyek füstgázának hôjét forróvíz-
kazánokban hasznosítják a távhôszolgáltatás számára.

Az MVM Rt. ajánlatában azt is vállalta, hogy a hôter-
melést végzô kazánok egyikét úgy alakítja ki, hogy a
gázturbinák villamosenergia-termelésének esetleges
korlátozása esetén is biztosítható legyen a hôellátás. 
A beruházás elsô üteme 2007 áprilisában már üzemel-
ni fog. Az erômû teljes körû átadására 2008 tavaszán
kerül majd sor, s az új létesítmény az észak-budai
távhôrendszer éves hôigényének mintegy 70 száza-
lékát fogja biztosítani.

A villamos energiával kapcsoltan termelt hô a más
technológiákkal elôállított hônél lényegesen olcsóbb,
így az új hôbázis üzembe állása után mérsékli a fo-
gyasztói terheket, vagyis a távhôdíjat.

A beruházás környezetvédelmi szempontból rendkívül
fontos, hiszen a névlegesen 90 MW-nyi hôteljesítmény
lényegében a villamosenergia-termelés mellékter-
mékeként keletkezik, ezért a felhasznált földgáz
mennyisége mintegy kétharmada annak, mintha a hôt
és a villamos energiát külön állítanák elô. A különféle
energiatermelési folyamatokban – szemétégetés,
villamosenergia-termelés, ipari hulladékhô – keletkezô
hô hasznosítása a városi távhôrendszerek környezet-
védelmi és energetikai elônye.

Ennek a beruházásnak azonban további
konkrét környezetvédelmi haszna is van,
hiszen a FÔTÁV Rt. 2007-ben, az erômû elsô
ütemének üzembe állításával – az észak-budai
fûtômûben szükséges technológiai átalakítá-
sok után – bezárja a III. kerületben található

A bezárásra kerülô Zápor utcai fûtômû

hôtermelô létesítményeinek modernizálását
is megkezdte további külsô partnerek
bevonásával. Ennek a programnak a
részeként idén már üzemel a Füredi úti és az
újpalotai fûtômûvek területén egy-egy gáz-
motoros erôtelep, amely villamos energiát és
hôt állít elô, valamint egy harmadik gázmo-
toros létesítmény átadása az év végén
várható Rákoskeresztúron. A hôtermelés
fejlesztése Budapesten minden esetben a
távhôdíjak csökkenésével járt az érintett
hôkörzetben. 
A kapcsolt termelés fejlesztésével biz-
tosítható energetikai elônyök kiaknázása – a
jelenlegi jogi és gazdasági környezetben –
az észak-budai beruházás megvalósításával
a FÔTÁV Rt. számára véget ér. 

A fejlesztések a távhôdíjak nö-
vekedését az elmúlt években
5-10 százalék közötti mérték-
ben mérsékelték. 

Idôpont Hôkörzet Lakások száma  Az összes 
fogyasztó (%)

2001 Csepel, Pesterzsébet 19.639 9

2002 Újpest, Kacsóh P. út 30.294 20

2005 Kispest, Kôbánya 42.668 37

2005 Újpalota, Füredi út 35.298 51

2006 Rákoskeresztúr 7.814 54

2006 Kelenföld 41.898 71

2008 Észak-Buda 37.000 100
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A fejlesztések idôpontja és az érintett lakossági fogyasztók
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Beruházások 2005-ben

A beruházásra szánt forrás több mint felét
a kapcsolt épületek szétválasztására és
épületenkénti új fogyasztói hôközpontok
létesítésére fordítja a FÔTÁV Rt. 

Az épületenkénti szabályozás és mérés
feltételeinek biztosítására a 2003. évben indí-
tott program részeként 2005-ben 267
épületben létesít a társaság új hôközpon-
tokat. Szeptember végéig 181 hôközpont
készült el. 

A munkálatok az év végéig tovább foly-
tatódnak, és a FÔTÁV Rt. mind a 267 hôköz-
pont kialakítását elvégzi. 

A hôközpontok létesítésével párhuzamo-
san a kapcsolódó vezetékek megépítését is
el kellett végezni. 
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Pénztár 
valamennyi ügyfélszolgálaton

A FÔTÁV Rt. a fogyasztói igények

alapján, az ügyfelek minél maga-

sabb színvonalon történô kiszol-

gálása érdekében valamennyi

ügyfélszolgálati irodán pénztárat

üzemeltet, ahol lehetôség van a

távhôdíjhátralékok befizetésére,

illetve a díjjóváírások kifizetésére.

A pénztárakban lehetôség van

mind készpénzes, mind bank-

kártyás fizetésre. 

A beruházások között természetesen
szerepeltek a távhôszolgáltató rendszerek
üzemképességét biztosító szinttartó felada-
tok is. Ennek keretében fûtômûvek karban-
tartását, 20 helyszínen távvezetékek cse-
réjét, és mintegy 200 helyszínen fogyasztói
hôközpont teljes vagy részleges felújítását
végezte el a nyár folyamán a FÔTÁV Rt. 

A hôközponti program célja, hogy
lehetôleg 2008-ra valamennyi buda-
pesti épület önálló, fogyasztói hôköz-
ponttal rendelkezzen, amely meg-
teremti az épületenkénti mérés, fûtés-
indítás és -leállás, valamint a szabá-
lyozás feltételeit.


