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A FŐTÁV a hazai távh ő zászlóshajója

• 17 kerületben 238 ezer távfűtött lakás
• 7 ezer nem lakossági felhasználó
• 30% hőpiaci részarány Budapesten
• 33 millió lm3 fűtött légtér
• 550 nyvkm távvezeték-pár 
• 4 ezer db hőközpont

Főtáv
Debrecen
Pécs
Győr
Miskolc
Tatabánya
Nyíregyháza
Szeged
Dunaújváros
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• 4 ezer db hőközpont
• 2 220 MW beépített hőkapacitás

• 600 MW FŐTÁV tulajdonban
• 650 MW kapcsolt villamos kapacitás
• 2 500 – 2 000 GWh/év kapcsoltan termelt 

villamos energia
• 15 800 – 11 700 TJ/év kiadott 

hőmennyiség
• 660 – 340 ezer m3/év pótvízigény
• 50 - 35 GWh/év villamosenergia-igény
• Magyarország primer energiamérlegé-

ben 2% a budapesti távh ő lenyomata

Dunaújváros
Székesfehérvár
többiek
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A FŐTÁV stratégiája
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A FŐTÁV
versenyképes árakon 

minőségi szolgáltatást
kíván nyújtani!

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve
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Vissza a múltba, avagy a kapcsolt épületek problémá ja
„A létesítés idõszakára jellemzõ torz energiaár-rendszer, a rendkívül alacsony áron rendelkezésre álló
forróvízkazánok, a távhõellátó rendszerek kiépítését döntõ mértékben meghatározó tömegszerû
(lakótelepi) lakásépítés minél olcsóbb megoldására való törekvés azt eredményezték, hogy

• a hazai távhõellátás az akkor a végtelenségig olcsónak hitt tüzelõanyagok bázisán alakult ki és
fejlõdött,

• kogenerációs berendezések csak alacsony hatékonysággal és szerény részaránnyal létesültek,
• a fogyasztók (épületek, lakások) önálló hõenergia-gazdálkodásának, a felhasznált hõmennyiségek

mérés szerinti elszámolásának feltételeit teljes mértékben figyelmen kívül hagyták.”
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Forrás: Energiagazdálkodási Rt. 7318-0-EE munkaszámú tanulmánya (1999. március hó) 

“új távhőszolgáltató rendszer létesítésekor vagy meglévő rendszer esetében az önkormányzat
rendeletében meghatározott időpontig, de legfeljebb a törvény hatálybalépésétől számított öt éven belül ,
továbbá ez időtartam alatt is a meglévő rendszer átalakításakor meg kell valósítani a távhőfogyasztás
hőközpontonkénti és hőfogadó állomásonkénti vagy épületrészenkénti mérését, szabályozását és mérés
szerinti elszámolását”.

A törvény fenti rendelkezése – különösen a nagyszámú kapcsolt (közös hőközpontról ún. szekunder
távvezeték-rendszeren keresztül ellátott) épület megléte folytán – országszerte igen nagy terhet rótt a
távhőszolgáltató társaságokra, így a FŐTÁV-ra is.

Forrás: Tszt. 43. § (1) bekezdése (1998.06.21.) 
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A kapcsolt épületek problémájának a „súlya”  

 

A távhőszolgáltatásban részesülő fővárosi épületek csoportosítása

Lakóépület Közületi épület Kiskazánházas

Összes távfűtött épület
3786 db

 

A Fővárosban 1999-ben 1.868 épület (50%) volt (!) érintett 
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2.1. ábra

Fogyasztói hőközponttal
rendelkező épület

1358 db

Hőközpontos épület
381 db

Kapcsolt épület
658 db

Költségosztó méréssel az
elszámolás átmenetileg megoldható

1039 db

Hőközpontos épület
92 db

Kapcsolt épület
401 db

A költségosztó mérés is csak
jelentős átalakítással oldható meg

493 db

Szolgáltatói hőközpontból
ellátott épület

1532 db

2890 db

Fogyasztói hőközponttal
rendelkező épület

506 db

Hőközpontos épület
114 db

Kapcsolt épület
209 db

Költségosztó méréssel az
elszámolás átmenetileg megoldható

323 db

Hőközpontos épület
0 db

Kapcsolt épület
13 db

A költségosztó mérés is csak
jelentős átalakítással oldható meg

13 db

Szolgáltatói hőközpontból
ellátott épület

336 db

842 db (távfelügyeleti) épület
54 db

 

Vidéken mind a mai napig is jelentős a kapcsolt épületek aránya, amelyeknek a megszüntetése a jövőben 
még legalább 40 milliárd forint invesztíciót fog igényelni!
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A fejlesztés el őtti m űszaki állapot
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• Kiterjedt, hagyományos kőzetgyapot hőszigeteléssel ellátott, nagyrészt 
négyvezetékes (2x fűtés, hmv, cirkuláció) szekunder hálózat vasbeton 
védőcsatornában, nagy hőveszteséggel

• Nagy hőveszteségű és nagy területigényű szolgáltatói hőközpont
• Szekunder oldali központi keringtetés jelentős villamosenergia-igénnyel
• Épületek autonóm szabályozásának hiánya, felhasználók kényszerű 

túlfútése
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A fejlesztés el őtti m űszaki állapot
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A fejlesztés utáni m űszaki állapot

A törvényi előírások maradéktalan, korrekt 
kielégítése műszaki szempontból a FŐTÁV 
álláspontja szerint egyet jelent
• egyszintű, OMH hiteles mérési lehetőség 

kiépítésével,
• korrekt, épületenkénti szabályozás 

megvalósításával 
• és ezáltal az önálló felhasználói 

2014.03.03. 8

• Optimális nyomvonalon földbe fektetett, előreszigetelt kétvezetékes 
primer hálózat, alacsony hőveszteséggel

• Korszerű, kis területigényű, alacsony hőveszteségű blokk-hőközpontok
• Optimalizált primer oldali központi keringtetés
• Autonóm szabályozású épületek, túlfűtések kiküszöbölése
• Önálló felhasználói energiagazdálkodás lehetőségének megteremtése 

• és ezáltal az önálló felhasználói 
energiagazdálkodás biztosításával.
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A fejlesztés utáni m űszaki állapot
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A KEOP-5.4.0/12-2013-0026 azonosító számú projekt m űszaki 
tartalma 

• 55 db szolgáltatói hőközpont helyett 179 db (78 MW) felhasználói hőközpont
létesítése
�A hőközpontok kiviteli tervezése
�A hőközpontokba beépítésre kerülő, előregyártott blokk-hőközpontok tervezése, legyártása
�A volt szolgáltatói hőközpontok elbontása
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�A volt szolgáltatói hőközpontok elbontása
�A blokk-hőközpontok helyszíni installálása (gépész, villamos, szakipari kivitelezések), 

üzembe helyezése, beszabályozása
�A hőközpontok érintésvédelmi ellenőrzése, üzemeltetésre történő átadása
�Az elektromos mérőhelyek szabványosítása

• 2x7 km közvetlenül földbefektetett, előreszigetelt primer bekötővezeték hálózat 
kiépítése 
�A primer bekötővezeték hálózatok engedélyezési és kiviteli tervezése
�A primer bekötővezeték hálózatok vezetékjogi engedélyeztetése
�A primer bekötővezeték hálózatok kiépítése
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A KEOP-5.4.0/12-2013-0026 azonosító számú projekt e redményei
• Elszámolható beruházási költség 2,28 milliárd forint
• Vissza nem térítendő támogatás 999,9 millió forint.

• Jelentős volumenű és koncentráltan jelentkező energetikai és klímavédelmi 
haszon
• 86.910 GJ/év alapenergiahordozó-megtakarítás (=2,5 millió m3/év földgáz vagy 
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• 86.910 GJ/év alapenergiahordozó-megtakarítás (=2,5 millió m /év földgáz vagy 
= 1.576 átlagos lakás teljes éves földgázfelhasználása)

• 4.990 tonna/év üvegházhatású gázkibocsátás elkerülése (=200.000 fa éves 
szén-dioxid megkötése) 

• Kedvező értékű indikátorok
• 1 GJ éves alapenergiahordozó-megtakarításra vetített nettó összes költség

27,48 [ezerFt/GJ/év]

• 1tonna éves ÜHG-kibocsátás csökkentésre vetített nettó összes költsége
478,62 [Ft/tCO2eq/év] 
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Horizontális szempontok érvényesülése
• Fenntarthatósági intézkedések

• A „KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért” egyesülettel együttműködünk
a projekthez kapcsolódóan.

• A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztásban a szervezet valamennyi
munkavállalója részt vesz.

• A projekt által igénybe vett terület jelenlegi hasznosítása is gazdasági célú.
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• Esélyegyenlőségi intézkedések
• A projekthez kapcsolódóan a beszállítóktól esélyegyenlőségi munkatárs

alkalmazása / esélyegyenlőségi szakértelem biztosítása elvárás.
• A HR igazgató évente legalább 4 órányi képzésen vesz részt. A képzés minden

évben a képzési tervben is szerepeltetésre kerül, elsőként 2013-ra vonatkozóan.
Ezen felül belső e-learning tananyag kerül kialakításra, amely a közép- és
felsővezetők esélyegyenlőségre vonatkozó ismereteit bővíti.

• A munkáltató - leszámítva azokat a munkaköröket, ahol a munkarend kialakítása az
alaptevékenység (24 órás folyamatos szolgáltatás) ellátása érdekében korlátozott -
rugalmas, illetve kötetlen munkarendet alkalmaz.
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A FŐTÁV 2013-ban összesen több, mint 2 milliárd forint uniós 
támogatás elnyerésével járult hozzá az Új Széchenyi  Terv 
sikeréhez

2014.03.03. 13
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KÖSZÖNET
AZ IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGNAK ÉS A

KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETNEK!
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SZERESSÜK AZ ENERGETIKÁT!
SZERESSÜK A TÁVFŰTÉST!


