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ÚJABB KÉT KÓRHÁZBAN ÉLVEZHETIK A TÁVH Ő BIZTOS 
MELEGÉT  
 

Több mint 530 millió forintos beruházással korszer űsítette a FŐTÁV Zrt. a Heim Pál 
Gyermekkórházban és SOTE Nagyvárad téri Elméleti Tö mbben lév ő műszakilag elavult h őtermel ő és 
-ellátó rendszereket, így a két létesítmény rákapcs olódhatott a távh őellátásra. A fejlesztésnek 
köszönhet ően nőtt az ellátás biztonsága, költséghatékonyabbá vált az üzemeltetés, ezáltal javultak a 
kórházakban a dolgozók és a betegek körülményei is.  A fejlesztések az Európai Unió száz százalákos 
támogatásával valósultak meg.  

 

A 2009-2011 között lezajlott beruházás révén a FŐTÁV Zrt. a meglévő, műszakilag elavult rendszerek 
modernizálásával biztosítja az ellátás biztonságának és költséghatékonyságának növelését. 
 
A Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Központi Telephely (Budapest, Üllői út 86.) és a SOTE 
Nagyvárad téri Elméleti Tömb (Budapest, Üllői út 84.) létesítményeket közösen ellátó, gőz hőhordozóra 
alapozott hőtermelő rendszer teljesen elavult, rendkívül pazarlóan, gazdaságtalanul üzemelő rendszer volt. 
A hőellátás biztonsága, minősége nem felelt meg a mai kor követelményeinek. Az ellátás biztonságának 
megteremtése és a veszteségek radikális csökkentése egy melegvíz hőhordozóra alapozott, komplex 
hőellátó rendszer létesítését és távhőellátásra kapcsolását követelte meg.  
 
A távvezeték-építés, a hőközponti átalakítások megfelelő ütemezése lehetővé tették, hogy a régi hőtermelő 
rendszer kiváltása a kórház működőképességének folyamatos fenntartása mellett, szolgáltatás- kiesés 
nélkül a 2010 - 2011-es fűtési szezonra megvalósulhatott.  

A FŐTÁV ezzel párhuzamosan elvégezte a Heim Pál Gyermekkórház hőellátó rendszerének műszaki 
átalakítását is. A régi, elavult rendszer kiváltásával az ellátás biztonsága és költséghatékonysága is 
jelentősen növekedett.  

A beruházás eredményeként kiépült a Heim Pál Kórház belső távhőrendszere, valamint a két érintett 
létesítmény – egy modern, komplex hőellátó rendszer létesítése után – rákapcsolódott a távhőellátásra. Az 
új energetikai rendszernek köszönhető megtakarítások jelentős részben már 2011-ben, a beruházás 
lezárulta előtt érvényesültek.  

A fejlesztés közvetlen hasznát az új rendszerrel ellátott kórházak dolgozói és páciensei élvezhetik, de az 
elért primerenergia-megtakarításon és az ebből eredő környezetvédelmi eredményeken keresztül a főváros 
valamennyi lakóját pozitívan érinti. 

A projekt megvalósítására igényelt és megkapott támogatás összege: 530.138.963 forint. 

 

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

 


