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Oroszlányban a távhőszolgáltatás a hatvanas évek első felében kezdődött

A város lakásai 60%-ának fűtése és 45%-ának használati melegvíz ellátása távhővel valósul 
meg (közelítőleg 4 900 lakás) 

Alapvető szempont az ellátás biztonságának fokozása, a havária miatti üzemkimaradások és 
távhővezetéki hőveszteség csökkentése!

Jelenlegi primer vezeték: 3 vezetékes (2 db DN 300 és 1 db DN 400-as), 1978-ban létesült 
végig felszín felett vezetett vasbeton bakokon és oszlopokon. 

Maximális teljesítőképessége: 84 MW mai igények szerint jelentősen túlméretezett

Vezetékek állapota leromlott, magas hőveszteség, hosszú távú 
üzembiztonságnak nem megfelelő!
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A vezeték jelenlegi 
állapota…
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A rekonstrukció műszaki tartalma

2 x DN350/DA500-as átmérőjű korszerű, gyárilag előre szigetelt primer távhővezetéki rendszer, 

új előre szigetelt elzáró, szakaszoló szerelvényekkel.

Nagyrészt közvetlenül a földbe fektetve, részben a meglévő felszín feletti tartószerkezeteken 

elhelyezve.

Kivitelezési határ:

Erőmű kerítése és a városi hőfogadó (OSZ Zrt.) közötti szakasz – Kapcsolódás a megépítendő új 

fűtőműhöz

Műszaki adatok:

5 100 m nyomvonal hosszúságú, cca. 10 500 m csőhosszúságú vezeték pár, 45 MW 

hőteljesítmény

PN 25 bar nyomásfokozat, 130/65 °C névleges hőmérsékletű primer távhőellátási rendszerre 

csatlakozás.
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A távhő tranzitvezeték rekonstrukciójának nyomvonala

Erőmű kerítése

Városi 

hőfogadó

Földben vezetett szakasz 

határai
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1. Pályázat benyújtása:      2013. február 14.

2. Pályázat elbírálása:        2013. július 29.

3. Támogató levél megküldése: 2013. szeptember 17.

4. Támogatási szerződés aláírása: 2013. december 11.

5. Közbeszerzési eljárások megjelenése: 2014. május eleje

6. Közbeszerzési eljárások zárása, szerződéskötés: 2014. július és augusztus

7. Anyagszállítás és kivitelezés előkészítésének kezdete:  2014. június –július

8. Tervezett kivitelezés: 2014. augusztus eleje/ 2015. május 
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Projekt tervezett összköltsége: nettó 995 267 792 Ft

Ebből anyagbeszerzések és kivitelezési tevékenység: nettó 914 567 166 Ft

Előkészítés, felmérések, vizsgálatok, tervek, 

projektmenedzsment, műszaki szakfelügyelet, 

egyeztetések, engedélyek beszerzése, 

kommunikációs tevékenység: nettó:  80 700 626 Ft

Elnyert, pályázati támogatás: nettó 495 633 896 Ft 

Az 50%-os önerő biztosítása beruházási hitel keretében,               – Regionális Fejlesztési 

6 éves futamidővel  Finanszírozó Zrt.

Készfizető kezesség + fejlesztési megállapodás – Oroszlány Város                                       

Önkormányzata

Önerő hitel kiváltása – elnyert vissza nem térítendő                       – EU Önerő Alap
önerő támogatás nettó 495 633 896 Ft 

A projekt finanszírozása
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Az új föld alá kerülő vezeték elrendezése
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További információ:

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

www.oszzrt.hu
oszrt@oszrt.hu

Káldy Lajos, projektiroda vezető

klajos@oszrt.hu

Köszönjük a megtisztelő figyelmet, további kellemes napot!


