
Fejlesztés az olcsóbb távhőért
A FŐTÁV Zrt. 5,3 milliárd forintos beruházással köti össze Újpest és Újpalota távhő-
rendszereit a földgázfüggőség csökkentése, a költséghatékonyság növelése, az ellátás-
biztonság fokozása és a környezeti fenntarthatóság érdekében. A fejlesztést a FŐTÁV 
Zrt. a Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt.-vel közösen végzi a korábban megkötött, 
hosszú távú hővásárlási ármegállapodás alapján. 

A beruházás során megvalósuló munkák:
– A Hulladékhasznosító Mű hőkiadó állomásának átalakítása, a vásárolt hő energia 

mennyiségének jelentős növelése érdekében.
– Az Újpesti és Újpalotai távhőkörzetek összekötése. Ennek során a föld felett futó lég-

vezetékek a régi nyomvonalon a föld alá kerülnek.
– A forróvíz keringtetésére szivattyúállomás épül a Külső Szilágyi út – Galopp utca sar-

kán. A 240 m2-es föld alatti épület felett a területet az eredeti állapotába állítjuk vissza.
– A Kolozsvári Utcai Általános Iskolát és a tanuszodát bekötjük a távhőrendszerbe.

A korszerűsítés eredményei már 2015 második felében jelentkeznek:
– Hulladék elégetéséből nyert hőenergiát használunk a víz felmelegítésére, ezzel föld-

gáztüzelésű kazánokban termelt hőt váltunk ki, mérsékelve a földgáz felhasználást. 
Ennek eredményeként közel 20.000 tonnával csökken az éves széndioxid kibocsátás.

– Az érintett távhőkörzetek összekapcsolása és a vezetékek cseréje során a korszerű, 
előreszigetelt csővezetéket közvetlenül a földbe fektetjük, csökkentve a fenntartási 
költséget, növelve az ellátás biztonságát.

A kivitelezési munkák 2014 nyarán kezdődnek, és 2015 nyarán fejeződnek be. Az érin-
tett utcákat, parkokat eredeti állapotukba állítjuk helyre.
A beruházás Budapest észak-keleti részén Káposztásmegyer, Újpest és Újpalota város-
részeken élők életét befolyásolhatja. Kérjük az érintettek szíves türelmét és megértését 
az okozott kellemetlenségekkel kapcsolatban, hiszen a fejlesztés az ellátás színvonalának 
és biztonságának növelésével és a költségek csökkentésével az itt élők érdekeit szolgálja. 

A projekt 533 millió Ft vissza nem térítendő uniós támogatást nyert az Új Széchényi 
Terv keretében „Az Újpalotai Távhőkörzet Hulladékhasznosító Műből való részleges 
ellátása” című (projektazonosító: KEOP-5.4.0/12-2013-0030) pályázatával.

További információ:
Contact Center: 06 40 200 108
E-mail: fotav@fotav.hu
On-line munkatérkép: www.fotav.hu
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