
A fejlesztés rövid bemutatása 

 

A Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) Budapest Főváros közművelődési intézménye. 

Látogatottsága ~1millió fő/év. Területe - a Vidámpark nélkül – 10,7 ha, országos műemléki 

és természetvédelmi oltalmat élvez. 

Az Intézményben a melegigényes, sokszor ritka, ezért védett-veszélyeztetett, magas eszmei 

és piaci értéket képviselő állatok és növények tartása és bemutatása (pl. Pálmaház), illetve a 

folyamatosan növekedő kiállítótér (pl. Varázshegy) miatt a fűtési hőenergia-igény magas, 

cca. 25.000 GJ/év. 

Az Állatkert költségtakarékossági és fenntarthatósági célból a korábbi években alaposan 

vizsgálta az üzemeltetés racionalizálási lehetőségeit, amelyek energetikai szempontból első 

helyen egybehangzóan a Széchenyi Fürdőben fellelhető geotermikus energia hasznosítására 

mutattak, a megvalósításhoz azonban a szükséges pénzforrás hiányzott. 

 

Fentiek alapján célunk a Széchenyi Fürdő geotermikus hulladékhőjének lehető 

leghatékonyabb felhasználása volt a FÁNK jelentős hőigényű épületeinek fűtésére a 

földgázfelhasználás csökkentése érdekében, úgy, hogy a kiépített rendszer egyrészt ne 

csökkentse a két létesítmény üzembiztonságát, másrészt a Fürdő oldalán minél nagyobb 

villamos áram megtakarítást eredményezzen, vagyis az integrált rendszerű, optimalizált 

energiafelhasználás. 

 

A szükséges beruházási forrás előteremtése érdekében a FÁNK 2010-ben az ÚSZT KMOP 

3.3.3. – Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése konstrukció keretében sikeres 

pályázatot nyújtott be, amivel a budapesti pályázók közül messze a legmagasabb támogatást 

nyerte el. 

 

 
. 

„A Fővárosi Állat- és Növénykert hőellátása termálvízzel” c. projekt (KMOP-3.3.3.-09-2010-

0009) 2010-12. között valósult meg nettó nettó 314.918.061Ft összköltséggel. A 60%-os 

támogatást élvező projekthez a 40%-os önrészből 30%-ot a tulajdonos Fővárosi 

Önkormányzat biztosított visszatérítendő kölcsön formájában, 10%-ot pedig a FÁNK 

önerőből. A projektet 2013-ban zártuk, a kötelező fenntartási időszak vége 2018. A létrejött 

rendszer tervezett élettartama 40 év, várható megtérülése 12-15 év. 



Elért eredmények 

 

Az új rendszer a FÁNK 26 épületének fűtését – köztük a Pálmaházat és a Nagysziklát – 

részben geotermikus hulladékhő, részben gázkazánok biztosította hőenergiával oldja meg, 

egyúttal azok hőellátása „két lábra állt”, amely nagyban növeli a nagy értékű állat- és 

növénygyűjtemények ellátási biztonságát. 

A termálvíz gyógyhatását a Széchenyi Fürdő, hőenergiáját előbbivel közösen a FÁNK 

hasznosítja. A hőenergiát a 14 hőközpontot ellátó gerincvezetékben keringő meleg víz 

közvetíti. A hőközpontokat – a FŐTÁV közreműködésével – számítógépes rendszeren 

keresztül felügyeljük és szabályozzuk. 

A FÁNK 2012-ben fűtési hőigényének (cca. 25.000GJ/év) közel 50 %-át már a Széchenyi 

Fürdő geotermikus hulladékhőjéből látta el, ezáltal földgáz-fogyasztása a korábbi (cca. 

800.000m
3
/év) felére esett vissza. 

 

 
A FÁNK energiafogyasztása és a felhasznált energiaforrások megoszlása 2010-2013. 

 

A diagram szemléletesen mutatja be, hogy a fejlesztési projekt révén 2013-ban a FÁNK cca. 

3.250.000kWh-nak megfelelő földgázt váltott ki geotermikus eredetű hulladékhővel, 

amelyhez további cca. 32.500kWh villamos áram megtakarítás járul a Széchenyi Fürdőnél. 

(Az összes energiafogyasztás emelkedését elsősorban a 2012. májusában megnyílt 

Varázshegy energiaigénye okozza.) 

Az immáron igazoltan költséghatékony rendszer működése révén  az Állatkert jelentős 

költség- (~40MFt/év), a Széchenyi Fürdő pedig – a kisebb kényszerhűtési szükséglet miatt – 

számottevő villamos energia megtakarítást ér el (n. a.), emellett hulladékhőt értékesít. 

 

A fejlesztés járulékos környezetvédelmi és fenntarthatósági hozadéka, hogy a FÁNK 

lecsökkent fosszilis energiahordozó-felhasználása következtében a CO2 kibocsátás évi 600 

tonnát meghaladóan csökkent. 

A nemzetközi szinten is példaértékű fejlesztés három fővárosi cég (BGYH Zrt., FŐTÁV Zrt.), 

illetve intézmény (FÁNK) együttműködésében és előnyére valósult meg. Köszönet illeti 

nevezett cégek munkatársain túl a Tervezők, a Kivitelezők és a Mérnök munkáját, illetve a 

Támogató segítő közreműködését. 
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