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„OTTHONUNKÉRT” DÍJ a F ŐTÁV Zrt. vezérigazgatójának 

 

Tavaly december elején a Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) szakmai zsűrije a 

FŐTÁV Zrt.-nek ítélte a 2009-es „Üzleti Élet a Környezetért” díj első helyezését az 

ÖKOPlusz programunk elismeréseként. Az idei év tavaszán az egyik legfontosabb civil 

szervezet is méltányolta a társaság a korszerűsítésért, a fogyasztók otthonáért tett 

intézkedéseit. A díjat Kovács Lajos, vezérigazgató vehette át. 

 

A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ) 2010. tavaszán ünnepelte 

megalakulásának 20 éves jubileumi évfordulóját. A jubileum alkalmából a LOSZ 

Debrecenben a Divinus Hotelben ünnepélyes küldöttgyűlés keretében emlékezett meg az 

1990. április 21-i alakuló ülés eseményeiről és az azóta eltelt, az érdekképviselet 

megerősödését is eredményező időszak tevékenységéről. A jubileumi küldöttgyűlésen a 

LOSZ Elnöksége Otthonunkért és Elismerő Oklevél kitüntetések adományozásával ismerte el 

a lakásszövetkezeti, társasházi házkezelési, lakóépület korszerűsítési és épületenergetikai 

felújítási munkák szervezésében hosszú időn át kimagasló munkát végző lakásszövetkezeti, 

társasházi tisztségviselők és munkatársak teljesítményét. A LOSZ Elnöksége ezen túl – a 

LÉTÉSZ Elnökségének egyetértésével - az országos szövetség által adományozható 

legmagasabb kitüntetésben, Otthonunkért elismerésben részesítette a FŐTÁV Zrt. 

vezérigazgatóját, Kovács Lajos urat.  

 

A kitüntetés indoklásában elhangzott, hogy a FŐTÁV vezérigazgatója a Fővárosi 

Távhőszolgáltató Zrt. szervezeti struktúrájának korszerűsítésében, a fogyasztói 

érdekérvényesítés és kapcsolattartás területén, valamint a fűtéskorszerűsítésben kiírt 

költségvetési ÖKO-program pályázat fővárosi továbbfejlesztésében végzett kiemelkedő 

munkája hozzájárult a budapesti lakásszövetkezetek és társasházak tulajdonosainak, vezető 

tisztségviselőinek a távhőszolgáltatás iránti érdeklődésük felkeltéséhez és a fűtéskorszerűsítés 

széles körű pályázati igénybevételéhez.  

 

Kommunikációs igazgatóság 
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A LOSZ-ról és a civil szervezetekről: 

A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége mind hazai, mind nemzetközi 

érdekérvényesítési területek elismert szakmai szereplője, és több mint 1400 lakásszövetkezet 

és társasház tagja. 20 éves fennállása alatt számos hazai építésügyben és lakásügyben érintett 

érdekképviseleti szervezettel szoros együttműködést alakított ki. Tagja a Kormány által 

létrehozott kormányzati véleményező szerepet betöltő Nemzeti Lakáspolitikai Tanácsadó 

Testületnek is. Az országos szövetséget 7 fős elnökség és 3 fős felügyelő bizottság irányítja, 

ellenőrzi.  

 

A FŐTÁV a többi szakmai civil szervezettel együtt (Lakásszövetkezetek és Társasházak 

Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége, Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, Panel 

Érdekképviseleti Egyesület, Magyar Társasházak Országos Szakmai Szövetsége) 2008. óta 

együttműködve, kiemelt feladatként határozta meg a fűtéskorszerűsítési programban 

lehetséges közös együttműködést. Így került sor több esetben a civil szervezetek és a FŐTÁV 

vezetésének találkozójára, ahol minden alkalommal konstruktívan, közös megoldásokat 

keresve tárgyaltak a felek a lakossági fűtéskorszerűsítés, az energiahatékonyságot lehetővé 

tevő korszerűsítési program segítésének lehetséges eszközeiről. Az ÖKOPlusz program 

eredményessége, a civil szervezetek támogató munkájának is köszönhető. 


