
Hőközpont-korszer űsítés távfelügyeleti rendszer 
kiépítésével a F ŐTÁV Zrt. távh őrendszereiben

MOM Kulturális Központ, 2014. március 27.

KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt



Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.   
Telefon: 06 40 200 108   
Web: www.fotav.hu
E-mail: fotav@fotav.hu

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



Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.   
Telefon: 06 40 200 108   
Web: www.fotav.hu
E-mail: fotav@fotav.hu

Hőátadás, h őközpontok

primer rendszer

FelhasználóTávhőszolgáltató

Hőforrás Távvezeték
Felhasználói 

rendszerek

szekunder rendszer

Hőközpont

A hőközpontok a
távhőrendszer

nélkülözhetetlen elemeként a 
távvezeték hálózatot kötik 

össze a felhasználói 
berendezésekkel.
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Évente legalább 150-200 db hőközpont teljes felújítása szükséges a 
távhőtechnológia hatékony és megbízható üzemben tarthatóságához.

A FŐTÁV jelenleg kb. 3 500 db 
saját tulajdonú hőközpontot

üzemeltet.

A technika fejlődése és az 
energiahatékonyság kiemelt jelentősége 
miatt a hőközponti berendezések 15-20 
év alatt elavulnak és elhasználódnak. 
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A Főtáv költségszerkezete:

22% 30%

Főtáv HKP-független 
működési költségek

Villamosenergia-
költség

Víz- és csatornadíj

Üzemeltetési és 
karbantartási költség

Értékcsökkenés

A hőközpont üzemeltetés jelent ősége
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A hőközpontok fenntartásának költsége igen jelentős tétel! 
A csökkentés lehetőségét keresni kell.

Kizárólagos hőszolgáltatás

+ világos, gyors pénzügyi hatások
- várható mellékhatások a szolgáltatás 
minőségében és az energetikai 
hatékonyságban

Költséghatékonyság javítása

- technológiai és üzemviteli fejlesztések, 
beruházás szükséges
+ javuló m űszaki környezet és 
szolgáltatási min őség 

Hővásárlási- és termelési költségek

Főtáv működési költségei

Értékcsökkenés

Egyéb HKP-i költség
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Hőközpont-szétválasztás 
befejezése

98%

Hőközpont-felújítás (újragondolt) folytatása

�~ 500 db hőközpont esetében komoly 
rekonstrukciós igény van

�Egyes területeken még nagyszámú 
állandó térfogatáramú hőközpont 
üzemel

�A legelső blokk-hőközpontok elmúltak 
45%

Főtáv-tulajdonú hőközpontok építési 
jelleg szerinti megoszlása

A hőközponti technológia fejlesztésének területei

66

Felhasználói HKP-ok

Szolgáltatói HKP-ok - lakóépületeket 

ellátó

Szolgáltatói HKP-ok - közületi

�Főtáv-tulajdonú 
hőközpontok között már 
csak ~80 db vár 
szétválasztásra

�~200 db új, többségében kis 
teljesítményű hőközpontot
kell(ene) létesíteni

�A legelső blokk-hőközpontok elmúltak 
15 évesek � érdemi felújítási igények 
jelentkeznek

�15 év hőközpont-rekonstrukció alatt 
folyamatos technológiai változás történt 
� szükséges a tapasztalatok
leszűrése, egységesítési elvek 
újragondolása (pl. hőkapcsolás)

�Felhasználói rendszerek megváltozott 
igényeihez is alkalmazkodni kell 
(pl. gáztalanítás)

�Keringetési villamosenergia-igény 
csökkentése

�~1.500 db hőközpont még legfeljebb 
részleges felújításon esett át (műszaki 
állapotuk inhomogén)

Hagyományos építésű HKP-ok

Blokk-hőközpontok

23%

Állandó térfogatá. hőközpontok

Változó térfogatá. hőközpontok
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Távfelügyeleti 
rendszer bevezetése

�2013-ig csak távadatátviteli
rendszerek működtek:

�hőforrások üzemviteli 
paramétereinek 
adatgyűjtése

Energetikai hatékonyság javítása
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Főtáv-hőközpontok primer hőmennyiség-mérési 
adatai az É-Pesti hőkörzetben

A hőközponti üzemvitel fejlesztésének területei

77

adatgyűjtése
�hőközponti 

hőmennyiségmérők 
távleolvasása

�Korábban egy kísérleti hőközponti 
távfelügyeleti rendszer épült 
vegyes eredményekkel.

�A teljeskörű hőközponti 
távfelügyeleti rendszer 
megvalósítása érdekében már 
komoly erőfeszítéseket tett a 
Főtáv a közelmúltban is.

�Cél a komplex rendszerirányítási 
modell felé haladás.

�A hőközponti rekonstrukció mellett a meglévő berendezések 
működtetésének javítási lehetőségét is keresni kell.

�Ebben hatékony eszköz lehet a távfelügyelet is.

0

5 000

10 000

15 000

0 1 000 2 000 3 000

pr
im

er
 v

íz
m

en
ny

is
ég

 [m
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állandó t.á. HKP-ok Változó t.á. HKP-ok
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A KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt a datai 

Műszaki tartalom Eredmények

• A teljes felügyeleti központ 
kiépítése

• Szerver, távfelügyeleti központ, 
kliensállomás

• Főtáv tulajdonában lév ő 

• Elszámolható költség:1.020.868.015 Ft

• 47.639 GJ/év alapenergiahordozó-megtakarítás
(=1,4 millió m3/év földgáz, =869 lakás teljes 
éves földgázigénye)

• 2.887 t/év ÜHG kibocsátás elmaradása 
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A távfelügyelet célja távh őszolgáltatás min őségének és energetikai hatékonysá-
gának további javítása, valamint az üzemeltetés költ ségeinek csökkentése!

• Főtáv tulajdonában lév ő 
HKP-ok egyötöde: 700 db

• I. ütem HKP-ok kiválasztása

• Területi alapon (Újpesti 
erőmű déli ága)

• Csak HMV ellátású HKP-ok

• Egyéb (távvezetéki hibajelzés, „gépi 
légtelenítés”, távvezetéki tárolás)

• 2.887 t/év ÜHG kibocsátás elmaradása 
(=120.000 fa éves CO2 megkötése)

• Koncentráltan realizálható, vonzó indikátorok 
21,8 eFt/(GJ/év); 358,9 eFt/(tCO2/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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• A projekt által igénybe vett terület jelenlegi hasznosítása is gazdasági célú.

•Esélyegyenl őségi 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.



Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.   
Telefon: 06 40 200 108   
Web: www.fotav.hu
E-mail: fotav@fotav.hu

A FŐTÁV 2013-ban összesen több, mint 2 milliárd forint uniós 
támogatás elnyerésével járult hozzá az Új Széchenyi  Terv 
sikeréhez
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KÖSZÖNET
AZ IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGNAK ÉS A

KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETNEK!

2014.04.03. 11

SZERESSÜK AZ ENERGETIKÁT!
SZERESSÜK A TÁVFŰTÉST!


