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A FŐTÁV ÚJABB LÉPÉSEKET TETT A RENDSZER 
ENERGIAHATÉKONNYÁ VÁLÁSA ÉRDEKÉBEN 
 

Több mint 850 millió forintos beruházással korszer űsített a FŐTÁV Zrt. távh ővezetékeket és  
felhasználói h őközpontokat 2013-ban. A fejlesztés révén a rendszer  élettartama jelent ősen megn őtt, 
környezetbaráttá, költség- és energiahatékonnyá vál t, így a vállalat – és a közvetlen felhasználók is – 
jelent ős összegeket tudnak megtakarítani. A fejlesztések a z Európai Unió száz százalákos 
támogatásával valósultak meg.  

 

A FŐTÁV Zrt. szolgáltatási területén mintegy 3.500 saját tulajdonú felhasználói hőközpont üzemel, amelyek 
jelentős részét a beépítés óta nem újították fel. Ezek a hőközpontok kizárólag a saját épületüket látják el 
fűtéssel és/vagy használati melegvízzel. Korábban csak az üzemben tartásukhoz legszükségesebb 
munkákat végezték el rajtuk, helyigényük nagy, főberendezéseik elavultak, így a mai kor energetikai 
követelményeit nem elégítik ki. 

A FŐTÁV egy tervszerű modernizációs program keretében folyamatosan cseréli a legrosszabb állapotban 
lévő hőközpontjait a kor követelményeinek megfelelő, korszerű berendezésekre.  

A projekt keretében 29 hőközpontot terveztek át és modernizáltak 2013-ban. A felújítás során új, modern, kis 
helyigényű, jól hőszigetelt, a korábbinál sokkal alacsonyabb villamosenergia-felhasználással üzemeltethető, 
energetikai szempontból hatékony, modul rendszerű, távfelügyeletbe kapcsolható, továbbra is csak a saját 
épületet ellátó felhasználói hőközpontokat építettek be.  

Az érintett hőközpontok fenntartási költsége lényegesen kedvezőbb, működésük pedig energetikailag 
optimálisan szabályozható. A kisméretű berendezések beépítése lehetővé teszi a hőveszteség jelentős 
csökkenését, a felszabadult helyiségeket pedig visszakaphatják a tulajdonosok – amivel további költségeket 
lehet megtakarítani. 

A primer távhővezetékek energia-hatékony korszerűsítésének az ad különös jelentőséget, hogy a FŐTÁV 
rendszereiben üzemelő mintegy 550 km nyomvonal hosszúságú primer távhővezeték-párnak 60%-a még 
hagyományos, kőzetgyapot hőszigeteléssel ellátott, vasbeton védőcsatornába fektetett, sok esetben 40-50 
éves elemekből épül fel, amelyek hőszigetelése sok esetben hiányos, felázott, ezért hőveszteségük magas. 
A vezetékek sok helyütt erősen korrodáltak, ezért üzembiztonságuk lecsökkent.  

A FŐTÁV egy tervszerű korszerűsítési program keretében folyamatosan cseréli a legrosszabb állapotú 
vezetékeit gyárilag előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető technológiával készült vezetékrendszerre. 

A projekt keretében 2.315 méter nyomvonalhosszúságban új távvezetékeket terveztek és építettek ki 2013-
ban. A forró vizet szállító acél haszoncsőből, az azt körülvevő PUR-hab hőszigetelésből és a nedvességnek 
és vegyi hatásoknak ellenálló KPE köpenycsőből felépülő új távvezetékek számos kedvező tulajdonsággal 
rendelkeznek (kiváló hőszigetelés, nagy teherbíró képesség, gyorsabb és olcsóbb fektethetőség, hibajelző 
rendszer, hosszú élettartam). 
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Az új távvezetékek üzembe helyezésével mérséklődik a hőveszteség, csökken a hálózat érintett szakaszain 
fellépő vízveszteség, és így a hőforrásokban a pótvízkészítés nyersvíz- és hőigénye, továbbá nő a rendszer 
üzembiztonsága.  

A fejlesztések közvetlen hasznát nemcsak a korszerűsítésben érintett távhőrendszerek által ellátott 
felhasználók élvezhetik, hanem az energia-megtakarításon, és az ebből eredő környezetvédelmi 
eredményeken keresztül a főváros valamennyi lakóját pozitívan érinti.  

A projekt megvalósítására igényelt és megkapott támogatás összege: 851.681.991 forint. 

 

További információk: Morácz Csilla, sajtó@fotav.hu, +36-20-221-4552 

 


