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HMV korszerűsítés 
Az épület használati melegvíz (HMV) rendszerének korszerűsítése. A teljes vezetékhálózat 

átépítése, hatékony hőszigetelése, a cirkulációs rendszer termosztatikus beszabályozó szelepekkel 
való felszerelése. 

 
 
Az egész épület meleg- és cirkulációs vezetékrendszere ki lesz cserélve? 
 

Az program tervezése során a teljes ivóvizes rendszer (bele értve a melegvíz és cirkulációs 
hálózatot is) teljes körű rekonstrukcióját tekintettük célnak. Ennek során kiemelt 
fontosságúnak tartjuk a melegvizes felszálló vezetékek hőszigetelését. Ehhez a gépészeti 
aknák feltárása szükségszerű, így a teljes vezetékhálózathoz való hozzáférés megvalósul. 
Amennyiben az épület ehhez külön ragaszkodik és a megvalósítás előtti helyszíni felmérés 
alapján ez a FŐTÁV számára is elfogadható, a vezetékek cseréje elhagyható. 

 
 
Az épület használati meleg víz (HMV) rendszerének korszerűsítése vonatkozik a teljes hideg és 
meleg rendszerre? 
 

Igen, mind a két elosztó hálózat rekonstrukciója része a programnak (vezetékhálózat 
átépítése, hatékony hőszigetelése, a cirkulációs rendszer termosztatikus beszabályozó 
szelepekkel való felszerelése minden lakásban). 

 
 
A tulajdonosoknak vállalni kell továbbá a teljes HMV elosztó és cirkulációs hálózat  átépítését. Ez 
együtt jár a lakásokon keresztülmenő fűtési csövek cseréjével? 

 
Nem, a fűtési rendszer átépítéséről nincsen szó, csak a HMV-elosztó és –cirkulációs 
rendszerről, valamint a hidegvízhálózatról. 

 
 
Kortól függetlenül valamennyi melegvízmérő lesz kicserélve? 
 

Igen, minden mellékvízmérőt (meleg és hideg) kicserélünk a FŐTÁV finanszírozásában 
elektronikusan kiolvasható olyan eszközökre, amelyek a „smart metering” rendszerbe 
integrálhatóak. 

 
 
Az új elektronikusan leolvasható vízmérők hány évre lesznek hitelesítve? A hitelesítést és 
lejelentést a Vízművek, Csatornázási Művek felé ki intézi, és ki viseli ennek költségeit? 
 

Az új vízmérők ugyanúgy elszámolási lakás-mellékmérők lesznek, hitelesítési periódusuk a 
mostani mérőkkel egyezően 6 év. 
A pályázattal érintett rekonstrukció során a mérőcsere ügyintézését, műszaki átvételét a 
tulajdonosok a FŐTÁV Zrt. együttműködésével intézhetik, a későbbi hitelesítési ügyintézés és 
költségviselés minden tekintetben a lakóközösség feladata lesz. 

 
 
Egy felszerelni kívánt mellékvízmérő jelenleg mennyibe kerül, a csere munkadíja mennyi? 
 

A program megvalósítása során alkalmazandó, illetve igénybe venni kívánt elemek, 
szolgáltatások beszerzésének vizsgálata még folyamatban van, a folyamat lezárását követően 
tudunk bővebb információval szolgálni. 

 
 
A pályázattal érintett korszerűsítésnek nem képzi részét a vezetékhálózat felújítását követően 
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szükségessé váló burkoló épületszerkezetek, burkolatok. Mik ezek a burkolatok? 
 
Alapvetően azoknak a jellemzően a lakásokon belüli, a gépészeti aknákat határoló 
szerkezetekről van szó, melyeknek az elbontása szükséges ahhoz, hogy a vízhálózatok 
felszálló vezetékei is átépíthetőek, illetve a lakásvízmérők cserélhetőek legyenek. A 
szerződéskötéskor kerül pontosan meghatározásra a helyreállításuk, javításuk. Ezt a 
Társasháznak kell fedezni. 
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Okos mérés (smart metering) 
A „smart metering” (okosmérés) rendszer teljes körű kialakítása során elektronikusan leolvasható 
vízmérők kerülnek beépítésre a lakásokba valamint állandó kiolvasó rendszer kiépítése történik 
meg az épületben annak érdekében, hogy a mérési adatok nyomon követhetőek legyenek a 

felhasználók számára. 
 
 
A rádiós elven leolvasható költségosztó készüléknek üzemeltetése, karbantartása, esetleges 
cseréje milyen költségekkel jár évente darabonként?  
 

A kivitelezés megkezdését megelőzően válik ismertté a beépítendő költségosztók típusa, a 
fűtési költségosztók cseréje azért szükséges, hogy megfeleljen a rendszer a  „smart 
metering” (okosmérés) követelményeinek, így a lakásokra jutó fogyasztás nyomon 
követhetővé válik, a szétosztási arányok a fogyasztással arányosan havonta változnak.  
A pályázó köteles a rádiós elven működő költségosztó készülékek üzemeltetésére, 
karbantartására szerződést kötni egy arra szakosodott céggel, amelynek díjáról az erre 
szakosodott cégek tudnak tájékoztatást adni. 

 
Mennyi a rádiós elven leolvasható költségosztó készülék gyártó által szavatolt élettartama? 
Ha kevesebb mint 10 év, akkor FŐTÁV a tíz éves hűség-időszak alatt saját költségén cseréli? 
 

Élettartamra vonatkozó biztos információk konkrét típus kiválasztásától függ, de 
általánosságban elvárható a készülékektől 10 év élettartam. A FŐTÁV az első két évben vállal 
díjmentes javítást a rendszereken, az ezen túli karbantartási, javítási költségek a 
lakóközösséget terhelik. Szintén a felhasználók költségét jelenti a „smart metering” rendszer 
üzemeltetése, amibe a készülékek esetlegesen szükségessé váló cseréje is beletartozik. 

 
 
A rádiós elven leolvasható költségosztó készülékek el lesznek látva villamos energiával? Ha igen, 
hogyan? Pl. vezetékezéssel? Vagy elemesek? 

 
A „smart metering” rendszerbe kapcsolódó mérőeszközök kizárólag telepes táplálásúak 
lesznek, a segédenergia-ellátáshoz semminemű kábelezésre nincsen szükség. 

 
 
Feltétlen le kell cserélni a jelenlegi költségosztó készülékeket?  
 

Vagy teljes, vagy részleges csere szükséges a jelenlegi költségosztó rendszer és a szállítandó 
típus különbségétől függően. Az elérhető rendszerek kis száma miatt azonban a teljes csere 
nem törvényszerű. Viszont mindenképpen meg kell felelni a „smart metering” rendszer 
követelményeinek. 

 
 
A házban korábban fűtéskorszerűsítés (ÖKO) volt és rádiós költségosztókat telepítettek (FHKV 
DATA III). A „smart meetering” rendszer működik-e ezek lecserélése nélkül? 
 

A pályázattal érintett eszközök típusa és specifikációja a pályázat lezárását, valamint a 
kivitelezés megkezdését megelőzően kerül meghatározásra (függ a nyertes pályázó épületek 
adottságaitól, eszközellátottságától, állagától stb.), a műszaki előkészítés folyamatban van. A 
ténylegesen alkalmazandó mérőeszközök típusát a kiválasztandó rendszer határozza majd 
meg. A költségosztók cseréjét a FŐTÁV finanszírozza. 
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Az épületnek élő szerződése van XYZ Kft. céggel a fűtés költségosztó készülékekre. Mi történik, ha 
a FŐTÁV más vállalkozót választ? 
 

Amennyiben másik szolgáltató lenne a pályázatban szereplő „smart metering” rendszer 
gazdája, a fűtési rendszeren csak a költségosztó készülékek cseréjét kell elvégezni, egyéb 
átalakítási, szerelési munkára nem kerül sor. 

 

Az épületnek élő szerződése van a Fővárosi Vízművekkel, miszerint minden lakás 
mellékvízmérőkkel rendelkezik és a vízfogyasztás ennek alapján történik az egyéni fogyasztók 
részére. A FŐTÁV is ez alapján számlázza a meleg víz felmelegítésére fordított hőmennyiséget.  A 
Vízművek feltétele az volt, hogy a hideg és meleg vízre és minden lakásban kell mellékmérőnek 
lennie, ami a szabványnak megfelel. Gyakorlatilag hitelesített, megfelelő időközönként lecserélt, 
Vízművek által leplombált órák jöhetnek szóba. A meleg vízre felszerelt "okos mérők” a régiek 
mellett vagy helyett vannak elképzelve? 

 
A „smart metering” rendszerbe illeszkedő kommunikációképes vízmérők - az adatai 
távleolvasásssal, a lakásba történő bejutás nélkül kiolvashatóak - a meglévő vízmérők helyett 
a FŐTÁV költségén kerülnek beépítésre. Ez azonban nem sérti a Vízművekkel fennálló 
mellékmérős elszámolási rendszert. A beépítendő mérők mindenben megfelelnek a vízmű ez 
irányú elvárásainak, de annál távoli leolvashatóságuk révén több funkcióval rendelkeznek. 
 

Mit ért a FŐTÁV ez alatt: „lehetőségük van költségmegtakarítást eredményező beavatkozásra?” 
 

A „smart metering” rendszer révén a fogyasztási adatok a jelenleg alkalmazottnál jóval 
nagyobb időbeli felbontásban, igény szerint csaknem azonnal rendelkezésre állhatnak. 
vizsgálatuk, elemzésük segítségével feltárhatóak esetleges hibák, vagy időben 
meghatározhatóak fogyasztási szokásban szükséges változtatások. (Tekintsünk egy egyszerű 
példát: Valamely lakás egy radiátorának termosztatikus szelepe valamely okból teljes nyitás 
állapotában marad. Az emiatt kialakuló túlfogyasztás a „smart metering” rendszeren keresztül 
hamarabb felfedezhető, mint e nélkül az év vagy szezon végi leolvasások feldolgozása után 
képzett elszámoló számla alapján.) 
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Napelemek 
Az épületen elhelyezett napelemekkel termelt villamos energia az épületszintű elszámolású 

rendszerben kerülhet felhasználásra, s amennyiben a napelemeken a mindenkori energiaigényt 
meghaladó hozam keletkezik, azt a kétirányú energiamérésre alkalmassá átalakított mérési ponton 

keresztül az elosztórendszerbe lehet visszatáplálni. 
 
 
A napelemek kapacitása mennyi energiát fog biztosítani, és abból mennyi megtakarítás érhető el? 

 
Kizárólag tájékoztató jelleggel: Épületenként 2-2,5 kW névleges teljesítményű napelemes 
rendszer telepítését tervezzük. Ettől 2000 – 2800 kWh/a villamosenergia-hozamot várhatunk, 
ami teljes egészében a közös célú villamosenergia-felhasználás költségeit tudja csökkenteni. 

 
 
Mennyi a napelemek gyártó által szavatolt élettartama? Ha kevesebb mint 10 év, akkor FŐTÁV a tíz 
éves hűség-időszak alatt saját költségén cseréli? 

 
A napelemes rendszerek élettartama általában 20-25 év, üzemeltetési költségük minimális 
mértékű, A FŐTÁV az első két évben vállal díjmentes javítást, az ezen túli karbantartási, 
javítási költségek a lakóközösséget terhelik. 

 
 
Az épületen elhelyezett napelemekkel termelt villamos energia mire használható? 
 

Olyan közös villamosenergia-fogyasztásokra kell gondolni, mint a közös használatú terek (pl. 
lépcsőház) világítása, liftüzemeltetés, központi szellőző ventilátorok. Amennyiben a 
napelemeken a mindenkori energiaigényt meghaladó hozam keletkezik, azt a kétirányú 
energiamérésre alkalmassá átalakított mérési ponton keresztül az elosztórendszerben táplálja 
vissza. 
 

 
A benyújtandó iratok között szerepel a közgyűlés határozta, miszerint hozzájáruknak a homlokzat 
megváltoztatásához is. Ez mire vonatkozik? Miben, milyen mértékben érinti a homlokzatot a 
megvalósítás? 
 

A napelemek tetőre történő felszerelése esetén minimális mértékben változhat a homlokzat: 
A függőleges épülethatároló szerkezeteket a megvalósítás nem érinti. Az épület homlokzati 
megjelenését a tetőn elhelyezendő napelemek kis mértékben megváltoztatják. 

 
 
Előny a tetőfödém szigetelése, de a napelemeket általában a tetőn helyezik el, viszont ha a 
szigeteléshez hozzányúlnak a rögzítéskor, abban a pillanatban elveszik a szigetelés garanciája. 
Lapostető esetében mi az elképzelés a napelemek elhelyezésére és a termelt energia elvezetésére? 

 
A napelemtáblák elhelyezésére valóban a tetőn kerül sor. A szóba jöhető tetőszerkezetek 
teherbírása lehetővé teszi, hogy a meglévő szigetelés megsértése nélkül, súlyozással 
rögzítsük a napelemeket. Az alkalmazandó megoldást nyilván a helyszíni adottságokhoz kell 
majd illeszteni. A termelt villamos energiát kábeleken keresztül lehet elvezetni a 
napelemektől a betáplálási pontig. 
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Szerződés 
 
 
 
A 10 éves hűség-nyilatkozatra hány % távfűtési alapdíj-kedvezményt kap a Társasház? 
 

Nem kap a Társasház alapdíjkedvezményt (FŐTÁV finanszírozza a beruházást)  
 
 
Mit jelent a 10 év utáni piaci áron történő megvásárlás, pontosan amortizációval csökkentett áron 
ennek mekkora a költsége. 
 

A 10 év elteltét követően piaci értéken kerülnek átadásra a nyertes pályázók részére a 
beépített eszközök, a piaci ár miatt előzetes szakértői véleménynek kell készülnie az árról. 
Jelenleg nem állapítható meg ennek mértéke, azonban irányadó, hogy a beépített eszközök 
közül csak a napelemek élettartama haladja meg a 10 évet, amely az összes beruházási 
költség mintegy 15%-át teszi ki. 

 
 
 

Bírálati szempontok 
 
 
A lakások egy részében történt nyílászáró-csere számít-e a pályázat értékelésénél? 

 
Csak a programszerűen végzett rekonstrukciót vesszük figyelembe az értékelés során, ahol 
legfeljebb a nyílászárók 10% maradt ki a rekonstrukcióból. 

 
 
A lakástulajdonosok támogatási arányának értékelésénél hogyan határozzák meg a maximális 
pontszámhoz képest adható pontszámot? Az összes tulajdoni hányad (10.000/10.000=100%) 
esetén ugye 30 pont? 
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Igen, a pontozás a szavazati aránnyal változik, de az SzMSz-ben rögzített minimális 
szavazati aránynak meg kell lennie (kiírás IV.pont). 

 
 
Lapostető esetében a pontozásnál az 5 éven belüli hő- és vízszigetelés együttes követelmény? 
Magastetőre ugyanis nincs /5 éven belüli/ hőszigetelési követelmény.  A hőszigeteltség szempontja 
pedig fölmerült már az 1. bírálati szempontnál. 

 
A lapostető hő és vízszigetelése azért együttesen elvárt a pontozási rendszer által, mert azt 
kívánjuk előnyben részesíteni, ha a tető esetleges felújítása miatt várhatóan nem kell az ott 
elhelyezett napelemeket időlegesen sem elbontani. 
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Egyéb 
 

 
 
Ha az épületben a meleg víz vezetékek szigetelése és a cirkulációs rendszer kiépítése is 
megtörtént, a  fűtés korszerűsítésre került (költségelosztók, termosztatikus szelepek  beépítése), 
akkor tkp. mit épít be a FŐTÁV? 
 

A Pályázat során a FŐTÁV mind a hideg ivóvizes, mind a HMV- és cirkulációs rendszer teljes 
körű rekonstrukcióját tervezi elvégezni. Ez a rekonstrukció az épületi vezetékhálózat cseréjét, 
hatékony hőszigetelését (alap- és felszálló vezetékeken is), termosztatikus működésű 
beszabályozásának megvalósítását foglalja magában. Ezt a korszerűsítési műszaki tartalmat 
nem szabja feltételül a pályázati kiírás. Követelmény viszont, hogy az épületben legyen HMV-
ellátó és –cirkulációs rendszer, aminek a rekonstrukcióját a FŐTÁV elvégezheti. A pályázat a 
fűtési rendszernek az egyedi szabályozhatóságot megvalósító korszerűsítettségét várja el, 
hogy azon az okos mérés rendszerén belüli fűtési költségosztás alkalmazható legyen, a 
fogyasztás lakásonkénti nyomon követésével. A fűtési rendszeren az esetlegesen meglévő 
(jelenleg meglévőként meg nem követelt) költségosztó készülékek cseréjén kívül a pályázat 
szerinti felújítás keretében további átalakítást nem végez a FŐTÁV. 

 
 
Valójában nem kerül a megvalósítás a közösségnek pénzébe? A beruházás teljes költségét fedezik? 
 

A korszerűsítési munkák megvalósítása során felmerülő minden költséget a FŐTÁV Zrt. visel. 
Kivételt képez ez alól a vízellátó hálózat felszálló vezetékeinek szerelési munkái után a 
gépészeti aknaszereléssel el nem végezhető lezárásai (falazatépítés, festés, mázolás, 
burkolás). Szintén a felhasználók költségei közé kell számítani a „smart metering” 
rendszernek a megvalósítást követő időszakban jelentkező üzemeltetéssel, költségosztási 
szolgáltatással kapcsolatos költségeit. 

 
 
Húsvét idén április elejére esik, ezért a pályázattal foglalkozó közgyűlést – akár volt már évi rendes 
közgyűlés, akár nem - március végén kell tartani. Ahol már megvolt, újat kell szervezni, ahol nem, 
többlet napirenddel kell számolni. A Társasházi törvény szerint az évi rendes (elszámoló, 
költségvetés elfogadó) közgyűlést január 01- és május 31. között kell megtartani. Fenti okok miatt 
van-e lehetőség a pályázat beadásának 2012. május hónapra halasztására? 

 
A Pályázathoz benyújtandó dokumentumok összeállítása semmilyen előzetes munkálatot 
(felmérés, tervezés stb.) nem jelent a Társasház számára, csak a felsorolt, meglévő 
dokumentumokat kell fénymásolniuk a kért példányszámban illetve egy közgyűlési döntés 
meghozása szükséges az SzMSz-ben rögzített szavazati aránnyal, valamint az erről készülő 
jegyzőkönyvet (írásbeli szavazás esetén a 21.pontban leírtakat) is el kell juttatni határidőre a 
FŐTÁV Zrt-hez. 
Fentiek, valamint a tervezett 2012.évi kivitelezés miatt Társaságunk nem halasztja el a 
pályázat benyújtásának határidejét.   

 
 
Írásbeli szavazásos társasházi határozatot is elfog a FŐTÁV? 

 
Igen, amennyiben a Pályázó képviselője ezt igazolja aláírásával, valamint az írásbeli szavazati 
arányt alátámasztó dokumentumokat megküldi részünkre. 
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Pályázatot pályázatíróval készítesse, vagy a Társasház maga is megírhatja? 
 

Pályázati kiírás szerint (3.o. 6. bekezdés): „A Pályázó felelős a pályázat összeállításáért, 
valamint a pályázat összeállításának összes költségét viseli.” 
Mivel a pályázat összeállítása a Pályázó felelőssége, a Társasház dönti el, ki állítja össze. 

. 
 
A mintaházak nyilvánosság előtti bemutatása hogyan történik? 
 

A nyertes Pályázó köteles minden korlátozás nélkül referenciaházkánt az elvégzett 
korszerűsítéseket FŐTÁV igénye esetén bemutatni harmadik fél számára, természetesen 
előre egyeztetett időpontban. 


