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Magyarország Nemzeti Energiastratégia 2030 
Távhőfejlesztési Cselekvési Terv 

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.   

Telefon: 06 40 200 108   

Web: www.fotav.hu

E-mail: fotav@fotav.hu

Nemzeti 
Energia-
stratégia 

2030

„A távhőrendszerek kiemelten fontos szereplői lesznek a hőellátás
megújulásának azzal, hogy szinte bármilyen hőforrásból termelt hőt be
tudnak fogadni, és el tudnak juttatni a végfelhasználókhoz.”

Távhő-
fejlesztési 
Cselekvési 

Terv

Összhangban van a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, ami a
hulladékgazdálkodás területén 10%-os energetikai hasznosítást ír elő.
Ésszerű megoldás és földgázkiváltó alternatíva lehet a szigorú
környezetvédelmi előírásokkal szabályozott termikus hulladék-hasznosítás
(hulladékégetés) távhőellátásba való fokozott bevonása.
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• 238 db új kapcsolatfelvétel

• 113 db projekt tárgyalása

• 99,430 MW ajánlat

• 8,55 MW új szerződés (kilép:1,79)

2013

• Termékfejlesztés

• Versenyelőny fenntartása, fokozása

• További új fogyasztók

• Megítélés további javítása

CÉL: Távf űtés mint értéknövel ő

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.   

Telefon: 06 40 200 108   

Web: www.fotav.hu

E-mail: fotav@fotav.hu

2012 / 2013

2012-ben jelent ős üzleti aktivitás

• 8,55 MW új szerződés (kilép:1,79)

• Versenyképes konstrukció 

• Javuló megítélés

• Leválások száma minimális

• Növekvő új csatlakozások

2012

CÉL: Távf űtés mint értéknövel ő
ingatlanpiaci tényez ő elérése 3-5 év

3

�

�

�

�
0

2

4

6

8

10

12

14

2012 2013 terv

8,55

13

Ú
j M

W

Év

2549 lakás1667 lakás

3



Távfűtött intézmények

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.   

Telefon: 06 40 200 108   

Web: www.fotav.hu

E-mail: fotav@fotav.hu

Az elmúlt
időszakban

Heim Pál 
Gyermekkórház

Gellért
fürd ő

4

időszakban
távhőre
kapcsolt 

új
fogyasztók

BME
Q épületK4 észak, 

K4 dél 
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• Biomassza hasznosítás Észak-
Budán

• Geotermikus pilot projekt
Rákoskeresztúron

• Hulladékhasznosító megnövelt
hőkiadása

• Új HUHA elősegítése
• Szennyvíziszap hasznosítása

• Alternatív tüzelések
megvalósításának kiterjesztése
(szintetikus gáz)

• Csúcshőteljesítmény-lekötések
további csökkentése (fogyasztói
racionalizálás, hőtárolás)

Gáz-lekötések 
csökkentése

Gáz-fogyasztás 
és hővásárlási 

költségek 
csökkentése

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.   

Telefon: 06 40 200 108   

Web: www.fotav.hu

E-mail: fotav@fotav.hu

Rövid- és középtávú tervek, célok

• Változó tömegáramú
• Keringtetés megvalósítása
• Végponti nyomásszabályozás
• Szivattyúrekonstrukciós program

• Távvezetéki hibajelző rendszer
• Teljes hőközponti távfelügyelet
• Egységes műszaki adatbázis
• Életútkövetés
• Technológiák egységesítése, 
tipizálása

Távhő-
szolgáltatás 

műszaki 
színvonalának 

növelése

Karbantartás, 
beruházás 

racionalizálása
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A FŐTÁV versenyképes árakon min őségi szolgáltatást kíván nyújtani

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.   

Telefon: 06 40 200 108   

Web: www.fotav.hu

E-mail: fotav@fotav.hu

A távh őellátás az ingatlanok  
értéknövel ő tényezője

1. PILLÉR

Olcsó h ő

2. PILLÉR

Hatékony m űködés

3. PILLÉR

Piacbővítés

6

Hatékony és fenn-
tartható h őtermelés

kommunális 
hulladék  

kapcsolt termelés
megújulók bázisán

Működési költségek 
csökkentése

Korszer ű vállalat-
irányítás 

Profi munkatársak 
Tulajdonosi 
szemlélet

Új fogyasztók
Új termékek

Vevőközpontúság

Nemzeti Energiastratégia 2030
Távhőfejlesztési Cselekvési Terv
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Távfelügyelet

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.   

Telefon: 06 40 200 108   

Web: www.fotav.hu

E-mail: fotav@fotav.hu

• Hőmennyiségmérők leolvasási hatékonyságának és pontosságának
növelése, a mérési adatok feldolgozási idejének csökkentése,
költségek racionalizálása

• Alapvetően változtatja meg a fogyasztó és szolgáltató közötti
viszonyt

• 240 épületben valósult meg és folyamatosan fejlődik, 700 épülettel
van szerződés

• Célja: hibabejelentés – a FŐTÁV előbb értesül a hibáról, mint

A FŐTÁV előbb 
értesül a hibáról, 
mint ahogyan azt 

a fogyasztó 
érzékeli. 

Ezáltal lehetőség • Célja: hibabejelentés – a FŐTÁV előbb értesül a hibáról, mint
ahogyan azt a fogyasztó érzékeli

• Folyamatos megfigyelést és hibajelzést, hibaelhárítást tesz lehetővé
• állapot-követésének biztosítása, állapotváltozáskor a FŐTÁV-nak

jelez
• Szükségtelenné teszi a helyszíni kiszállási díjat
• A hőellátó rendszer, valamint az üzemeltetett fűtési rendszer

működése a 24 órás szolgálatot teljesítő diszpécser által
folyamatosan követhető, és ezáltal optimális gazdaságos
üzemeltetés biztosítható.

Ezáltal lehetőség 
nyílik arra, hogy a 

hibaelhárítás 
hamarabb 

megtörténjen, 
mint ahogy a 

fogyasztó érzékeli 
a  problémát.
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• Elektronikusan leolvasható 
vízmérők

• Online rendszerű 
költségmegosztók

• Állandó kiolvasó rendszer 
kiépítése

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.   

Telefon: 06 40 200 108   

Web: www.fotav.hu

E-mail: fotav@fotav.hu

Okos költségosztás: költségosztó + vízmér ő
S

m
art

m
etering

költségosztó

adatgy űjtő

Az épületekben felszerelt 
költségosztók adatainak 

összegyűjtése és kiértékelése 
a fogyasztó számára érthető 

• Mérési adatok naponkénti 
nyomon követhet ősége 
fogyasztók számára

• Épületrészekre történő 
fűtési- és melegvíz
készítéshez felhasznált 
hőfogyasztás felosztása

• Elszámoláshoz alkalmas 
mérési adatokat szolgáltat

m
etering

kiértékelés

Fogyasztó 
számára

értelmezhet ő
adat

a fogyasztó számára érthető 
mennyiségi adatok 
megjelenítésével.

A lakás használója ellenőrizheti 
az elfogyasztott hőenergia 

mennyiségét.
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ÁÜTSZ

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.   

Telefon: 06 40 200 108   

Web: www.fotav.hu

E-mail: fotav@fotav.hu

• 2013. január 1-jétől került bevezetésre a kiszállási díj
• Kiszállási díj abban az esetben kerül kiállításra,

amennyiben a fogyasztó által igényelt kiszállás során
megállapítást nyer, hogy a meghibásodás a Díjfizető
(lakó), vagy a társasház rendszerében található, és nem

Az ÁÜTSZ előnyei

• Érdemi szakmai 
segítségnyújtás

a hőközpontban.
• A lakossági fogyasztóknak az alapszolgáltatáson felül

nyújtott szolgáltatásokra, a lakóközösségek
képviseleteinek lehetőségük van úgynevezett
”Átalánydíjas üzemeltetést támogató szerződés”-t kötni.

• Több, mint 100 épület csatlakozott

segítségnyújtás
• Problémák feltárása 

és kivizsgálása
• Elsődleges 

szakvélemény
• Szakmai megoldásra 

is tud a FŐTÁV 
vállalkozni
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Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.   

Telefon: 06 40 200 108   

Web: www.fotav.hu

E-mail: fotav@fotav.hu

45%

1%
15% a FŐTÁV Zrt. tulajdona

a társasház, 

Szekunder oldali tulajdonviszony

10

45%

38%

a társasház, 
szövetkezet tulajdona

más tulajdona

nem tudja
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Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.   

Telefon: 06 40 200 108   

Web: www.fotav.hu

E-mail: fotav@fotav.hu

FŐTÁV kapcsolata a megújuló energiaforrásokkal

Termálvíz hasznosítás 
Fővárosi Állat és 
Növénykertnél

Napkollektoros 
HMV rásegítés 
Faluház projekt

A FŐTÁV biztosítja a stabil 
hátteret az alternatív f űtés 

kiegészítéseknél

Mintaház projekt 
napelemekkel

Csatornahő
hőszivattyúzása 

MOM Művelődési Ház
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Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.   

Telefon: 06 40 200 108   

Web: www.fotav.hu

E-mail: fotav@fotav.hu

Olcsó h ő lehetséges forrásai (HuHa) – Jöv őkép

• A legolcsóbb hőforrás Budapesten
• Fogyasztói árcsökkenés
• Javul a hulladékok energetikai hasznosításának hatásfoka, és

energiahatékonysági mutatószáma
• A Hulladékhasznosító Műben a légszennyező-kibocsátás nemElérhet ő • A Hulladékhasznosító Műben a légszennyező-kibocsátás nem

változik
• Az Újpesti Erőműben és az Újpalotai Fűtőműben csökken a főváros

légterébe jutó szén-dioxid mennyisége
• Csökken a fővárosi távhőellátás földgáz-kitettsége
• Az Újpesti Erőmű alacsonyabb hőmérsékletű visszatérő vizet kap,

ezzel a kapcsolt energiatermelés hatékonysága javul.

Elérhet ő 
eredmények
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Kooperáció

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.   

Telefon: 06 40 200 108   

Web: www.fotav.hu

E-mail: fotav@fotav.hu

Számítunk az együttműködésre, várjuk javaslataikat és kérjük osszák 
meg velünk tapasztalataikat.
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Köszönöm a figyelmet!

2013. június 4.


