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Jól halad az „Újpalotai Távh őkörzet Hulladékhasznosító M űből való részleges ellátása” 
című projekt megvalósítása 
 
A több mint 533 millió forint uniós támogatással az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló 
beruházás feladatai 2014 év végéig jó ütemben teljesültek. 
A fejlesztés Budapest IV. és XV. kerületét érinti elsősorban. (Részletek a 2014.02.17-i 
sajtóközleményben: Közös fejlesztésekkel az FKF Zrt-vel az olcsóbb távhőért.) 
A pályázat benyújtását alapos feltárási munka előzte meg. Megvalósíthatósági tanulmány készült, 
mely alátámasztotta a beruházás célszerűségét. 
A lakosság tájékoztatására a FŐTÁV Zrt. lakossági fórumokat tartott az érintett kerületekben. 
(2014.06.13-i sajtóközlemény: Lakossági fórumok az észak-pesti távhőrendszer korszerűsítéséről.) 
A fejlesztés bemutatására szórólap készült, mely bemutatja a vezeték építésének nyomvonalát is. 
(„Fejlesztés az olcsóbb távhőért” című szórólap.) 
A tervezési és kivitelezési munkákra a Főtáv közbeszerzési eljárás keretében választotta ki a 
legelőnyösebb ajánlattevőket. 
A beruházás építési munkái 2014. május végén kezdődtek el. 2014 év végéig az alábbi 
projektelemek valósultak meg: 
1) A forróvíz keringtetésére szivattyúállomás épült a IV. kerület Külső Szilágyi út-Galopp utca 

sarkán. A szivattyúház a föld alatt létesült, a parkot a korábbi állapotnak megfelelően állították 
helyre.  

2) Az FKF Nonprofit Zrt. Fővárosi Hulladékhasznosító Művének (HUHA) területén működő hőkiadó 
állomás fejlesztése befejeződött. A rekonstrukció lehetővé teszi a hulladék elégetéséből 
származó hőenergia fokozott hasznosítását a fővárosi távhőrendszerben. Ezzel jelentősen 
csökken a földgázfüggőség és az üvegház hatású gázok kibocsátása. A FŐTÁV Zrt. és az FKF 
Nonprofit Zrt. a beruházás bemutatására sajtónyilvános alapkőletételi ünnepséget szervezett. 
(2014.09.22-i sajtóközlemény: Alapkőletétel – A FŐTÁV Zrt. uniós projektjének újabb állomása.) 

3) A hőkiadó állomást az erőművel összekötő gőz- és kondenzvíz vezetékek nagyobb méretűre 
történő cseréje befejeződött. Mindhárom projektelem kivitelezését a Ganz Danubius 
Hungarosteel Kft. végezte. 

4) A Kolozsvár Utcai Általános Iskolát – mint új fogyasztót – bekötötték a távhőellátásba. A 
kivitelezést az útburkolat helyreállításával a Tectum Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. 
befejezte. 

5) A HUHA hőkiadó állomást az új szivattyúházzal összekötő távhővezetékpár megépült, a 
burkolatok és az építési területek helyreállítása is befejeződött. A kivitelezést a T&T Konzorcium 
(Tectum Kft. és TERRA-21 Kft.) végezte. 

6) A HUHA-ban előállított hő az Észak-pesti és az Újpalotai távhőrendszerben kerül 
felhasználásra. Épül a két rendszert összekötő vezetékpár, melynek befejezése tavaszra 
várható a Kraftszer Vállalkozási Kft. kivitelezésében. 

A beruházás helyszínein projekttáblákat helyeztünk ki. „A” típusú táblát a hőkiadó állomáshoz és a 
IV. kerületben az Elem utcában épülő vezetékhez, „B” típusú táblát a szivattyúházhoz és a 
Kolozsvár Utcai Általános Iskolához. 
A pályázat megvalósítása a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően halad. 


