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Amennyiben ezeket a sorokat olvassa, az azt jelenti, hogy 
rátalált erre az új kezdeményezésünkre, azaz a honlapunk 
tallózásán keresztül eljutott valahogy e magazin jellegű 
online „kiadványunkhoz”, a FŐTÁV Magazinhoz.

Köszöntjük Önt abból az alkalomból, hogy része lehet 
ebben az újabb kezdeményezésünkben! Elképze-
léseink szerint a jövőben legalább negyedévente, 
vagyis minden évszakban új ilyen lapszámmal kívánunk 
jelentkezni. Azt gondoljuk ugyanis, hogy ennyi időköz-
önként biztosan van mi újat mondanunk a fogyasztóink-
nak. Ebben a „kiadványunkban” elsősorban nem szigorú 
műszaki tartalmakat kívánunk megosztani a fogyasz-
tókkal, noha lesznek majd a távhőszolgáltatás idény 
jellegéből következően, illetve a fejlődésből következő  
újdonságoknak köszönhetően olyan alkalmak, amikor 
ezek sem kerülhetők el teljes mértékben.

Mégis inkább a könnyedebb hangvételre kívánunk össz-
pontosítani, hiszen a húsbavágóan komoly információkra,
adatokra ott van a számlával együtt havonta kiküldött
Hírlevelünk. Abban igyekszünk minden olyan tudnivalót 
megosztani a Fogyasztóinkkal amire a távfűtési idényben, 
illetve azon túl is szükségük lehet.

Kedves Olvasónk!
Itt inkább játékos megoldásokra törekszünk, olyanokra 
például, mint ebben a „lapszámunkban” már megtalálha-
tó FŐTÁV E-TOTÓ, amely játszva igyekszik feltérképezni, 
hogy mit is tud a Fogyasztó a szolgáltatásunkról. Ugyan-
akkor nyerési lehetőséghez is jutnak a TOTÓT helyesen 
kitöltők közül a szerencsésebbek. 

„Kiadványunknak” ebben az első próbaszámában azonban 
igyekszünk még rendhagyó módon a FŐTÁV Zrt. elmúlt két 
évét a központba állítva bemutatni, hogy a Társaság új
vezetése ebben a két esztendőben milyen új tervekkel, mi-
lyen stratégiával állt elő, s hogy ezek mentén a budapesti 
távhőszolgáltatás merre tart, milyen célokat igyekszik elérni. 
Ezek a célok nem mindennaposak, nem elégszenek meg 
pusztán a szolgáltatás jobbításával, hanem első hallásra
sokszor lehetetlennek látszó törekvéseket fogalmaznak 
meg. Az elmúlt két esztendő során azonban bebizonyoso-
dott, hogy a romló gazdasági feltételek mellett is lehet a műkö-
désen jelentős megtakarításokat elérni, amiből lehet például 
díjat csökkenteni, miközben minden más területen ennek 
az ellenkezőjét tapasztalhatjuk. 

Üdvözlettel:

A FŐTÁV Magazin szerkesztői
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Egy olyan közszolgáltató cég, mint a FŐ-
TÁV, egyébként sem próbál pusztán a
nyereségességre törekedve működni, 
mint azt jellegükből következően a piaci 
szereplők teszik, ám önként vállalt társa-
dalmi felelősségvállalásaival (CSR) még 
inkább megpróbál tekintettel lenni a körü-
lötte levő világra, amelyben működik, s az 
ott tapasztalt társadalmi hiányosságokra
lehetőségeihez mérten reagálni igyekszik. 
Így történt meg az elmúlt évben többször 
is, hogy a FŐTÁV munkavállalói szabad ide-
jükben óvodát, bölcsödét, iskolát és kórhá-
zat segítettek önként vállalt munkájukkal.

A választás 2011 májusában a kispesti Vass 
Lajos Általános Iskolára esett, ahol a FŐTÁV 
dolgozói közül több mint hetven fő vett részt 
az iskolaszépítésben. Lefestették az iskola,
illetve a belső épület külső falát, így eltüntették 
a falfirkákat, lecsiszolták és lefestették az ösz-
szes udvari fajátékot, rendbe tették a kertet és 
az udvart, összeszedték és a komposztálóba 
hordták az elszáradt leveleket, megmetszet-
ték a fákat és a cserjéket, virágokat ültettek, 
és kifestették az iskola egyik lépcsőházát. Az 
anyagköltségeket is a vállalat állta, ami mint-
egy félmillió forint. Ha számolnánk, a munka 
értéke is ugyanennyi lenne. A nap emlékére 
Gajda Péter, a kerület polgármestere, Fekete 
Csaba, a FŐTÁV vezérigazgatója és Ertelné 
Csák Judit, az iskola igazgatója egy hársfát ül-
tetett el az iskola kertjében.

Szintén tavasszal, mintegy 30 fővel vettek 
részt a FŐTÁV dolgozói a FŐKERT Tavaszvá-
ró Önkéntes Nagytakarításán, amely a Népli-
get lehetőség szerinti rendbetételét jelentette. 

A FŐTÁV és a CSR
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Az önkéntesek a BVK Holding tagvállalatainak 
keretében részt vettek a levelek összegyűjté-
sében, növények ültetésében és padok kihe-
lyezésében.

Az elmúlt év második nagy akciója a Heim Pál 
Gyermekkórháznak nyújtott segítség volt,
amikor a FŐTÁV-tól mintegy 25 fő áldozta a 
hétvégéjének egyik napját az orr, fül, gégésze-
ten a kórtermek, műtők, folyosók, a lépcsőház 
és a bejárati rész festésére. Ezúttal a FŐTÁV 
egyik beszállítója (a Terra 21 Kft.) is részt vál-
lalt a segítségben azzal, hogy anyagokat és 
eszközöket biztosított a munkához.

Idén tavasszal ismét a már hagyományossá vált 
BVK tagvállalatok közös akciója következett. Ezút-
tal ugyancsak a Népligetben dolgoztak a FŐTÁV 
munkavállalói, ahol rendbe tették a zöld területet. 

Ez a helyszín feltehetően már állandó területe 
lesz a szokásos Tavaszváró Önkéntes Nagy-
takarításnak, ahol a FŐTÁV most is mintegy 
30 fővel képviseltette magát.

A következő nagy akcióra 2012. októberben ke-
rült sor, amikor a főtávosok a kispesti Bokréta
Bölcsődében és a Zöld Ágacska Óvodában
vállaltak önkéntes munkát. Idén a támogatandó
intézmény  kiválasztása is kifinomultabb módon, 
kevésbé esetlegesen történt, mint a korábbi 
időszakban. Ezúttal a FŐTÁV munkavállalói sza-
vazták meg, hogy milyen jellegű intézményt se-
gítsen a cég, s a  támogatandó létesítmények 
közül az óvodák, bölcsődék és az idősotthonok
kapták a legtöbb szavazatot. Két kerületre 
esett a választás, amelyek közül azonban a 
VIII. kerület nem jelzett vissza, így a kispestiek 



dönthettek arról, hogy konkrétan melyik intéz-
mény legyen a szerencsés nyertes. A Bokréta 
Bölcsődében a folyosót és az öltözőt, valamint
a raktárhelyiségeket, illetve a Zöld Ágacska 
Óvodában a folyosót festették ki csaknem 
húsz fővel a főtávosok, amihez vitték a szük-
séges eszközöket, anyagokat is mintegy 300 
ezer forint értékben. 

5

önkéntes munka a Vass Lajos Általános Iskolában

Az évi két alkalommal lebonyolított hasonló CSR akciókat a jövőben is foly-
tatni kívánják a FŐTÁV vezetői, akik az elmúlt két év hasonló rendezvényein 

maguk is mindannyiszor személyesen kivették a munkából a részüket.

Az évi két alkalommal lebonyolított hasonló 
CSR akciókat a jövőben is folytatni kívánják a 
FŐTÁV vezetői, akik az elmúlt két év hasonló 
rendezvényein maguk is mindannyiszor sze-
mélyesen kivették a munkából a részüket.

A FŐTÁV és a CSR
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Az épület korszerűsítése akkor igazán eredményes, ha a hőszigeteléssel egyidejűleg a fűtési 
rendszer felújítása is megtörténik. A szekunder fűtési rendszerek korszerűsítése a tulajdono-
sok felelőssége, de Budapesten a szolgáltató pályázatot írt ki lakóközösségek részére, akik 
vállalták, hogy lakóházuk a FŐTÁV mintaépülete lesz. A három nyertes épület mintául szolgál 
majd a többi lakóközösségnek is az energetikai korszerűsítésekhez. A FŐTÁV a szükséges
beruházásokra 50 millió forintot költ.

XV. ker. Rákos út 100 - felkerült a tetőre a napelem

    Mintaépületeket
      alakít ki a FŐTÁV

Szeptemberben elkezdődött a FŐTÁV Mintaépületek
pályázatának első nyertes épületében, a XV. kerületi
Rákos út 100. alatti házban a kivitelezés. A három 
nyertes mindegyikénél napelem kerül a tetőre, felújít-
ják a melegvíz-rendszert, valamint az eddig alkalmazott 
módszereknél egyszerűbben követhetővé válik a laká-
sok hőenergia-felhasználása. A Mintaépületek pályázat 
nyerteseivel (XV. ker. Rákos út 100.; XV. ker. Nyírpalota 
utca 1-21.; III. ker. Hadrianus utca 7. ) lakóközösségével 
szerződést kötött a FŐTÁV. 

A pályázaton nyertes épületek korszerűsítésének so-
rán – 50 millió forint értékben – előre meghatározott 
műszaki tartalmú energetikai átalakításokat végez 
el a FŐTÁV ingyen. Elkészítteti az épület használati 
melegvíz (HMV) rendszerének korszerűsítését. Meg-
történik ennek során a teljes vezetékhálózat átépítése, 
hatékony hőszigetelése, a cirkulációs rendszer ter-
mosztatikus beszabályozó szelepekkel való felszerelése. 

Elkészül a „smart költségosztás” rendszer teljes körű 
kialakítása, mind fűtési, mind HMV rendszerre vonat-
kozóan. Ennek révén lakásonként akár forintban is 
megismerhető havonta a fogyasztás. Az épületen
elhelyezett napelemekkel termelt villamos energia 
az épületszintű rendszerben kerülhet felhasználásra, 
vagy az átalakított mérési ponton keresztül az elosz-
tóhálózatra lehet visszatáplálni.

A szolgáltató célja az, hogy mintákat, tapasztalatot 
adjon az épületek tulajdonosainak energetikai kor-
szerűsítésre és a megújuló energia hasznosítására,
költségosztásra. 
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Nyugat-Európában, ahol a hazai közvélekedéssel 
ellentétben nem a lakótelepi fűtéssel azonosítják
a távfűtést, a világ legtermészetesebb törekvésének 
tartanák a FŐTÁV Zrt. stratégiájában megfogalmazott 
tételt, miszerint a szolgáltató egyik legfontosabb cél-
ja, hogy a távhőellátás az ingatlanok értéknövelő
tényezőjévé váljon.

Itthon ez még nem hangzik természetes kijelentésnek, 
holott a Nemzeti Energiastratégia 2030-ig szóló prog-
ramja is hosszú távon számol a távhővel, amikor
leszögezi: „A távhőrendszerek kiemelten fontos sze-
replői lesznek a hőellátás megújulásának azzal, hogy 
szinte bármilyen hőforrásból termelt hőt be tudnak 
fogadni, és el tudnak juttatni a végfelhasználókhoz.” 
Ebbe tehát beletartoznak a megújuló energiaforrások 
is, noha a Távhőfejlesztési Cselekvési Tervet megala-
pozó koncepció helyzetképe alapján is a távhőszol-
gáltatásban 80 százalék feletti részesedéssel a földgáz 
a meghatározó energiahordozó.

1. PILLÉR

Olcsó hő

Hatékony és fenntartható 
hőtermelés

kommunális hulladék
kapcsolt termelés
megújulók bázisán

2. PILLÉR

Hatékony működés

Működési költségek
csökkentése

Korszerű vállalat irányítás
Profi munkatársak

Tulajdonosi szemlélet

3. PILLÉR

Piacbővítés

Új fogyasztók
Új termékek

Vevőközpontúság

Nemzeti Energiastratégia 2030
Távhőfejlesztési Cselekvési Terv

A távhőellátás az ingatlanok
értéknövelő tényezője

A SIKERES
TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS PILLÉREI

A távhő mint értéknövelő tényező
Ugyanakkor ésszerű megoldás és földgázkiváltó
alternatíva lehet a szigorú környezetvédelmi előírá-
sokkal szabályozott termikus hulladékhasznosítás 
(hulladékégetés) távhőellátásba való fokozott bevo-
nása, ami akár a csökkenő hőigények problémájára is
megoldást jelenthet. Ez összhangban van a Nemzeti
Környezetvédelmi Programmal, ami a hulladékgaz-
dálkodás területén 10 %-os energetikai hasznosítást 
ír elő.

Budapesten az ehhez szükséges fejlesztések előké-
szítési stádiumban vannak például az egyelőre egyet-
len fővárosi Hulladékhasznosító Mű szemétégetésből 
származó hőjének távfűtésre történő hasznosítása 
megduplázásával, illetve további olyan beruházások 
megvalósításával, amelyek olcsóbbá teszik a távhőt, 
hozzájárulva ezzel szintén ahhoz, hogy a távhőellátás 
az ingatlanok értéknövelő tényezőjévé váljon. 



A Budapesti Távhőszolgáltató (FŐTÁV) Zrt. új menedzs-
mentje az elmúlt két év során új stratégia megvalósí-
tásába kezdett, amelynek révén már rövid távon is
olcsóbb és piacképesebb fűtést szeretne kínálni mind 
a lakosságnak, mind pedig az intézményi körnek.
Ennek eléréséhez olcsó hőbeszerzésre, hatékony
működésre és piacbővítésre törekszik – tudtuk meg
Fekete Csaba vezérigazgatótól.

– Milyen jelentősebb változásokon ment keresztül a társaság 
az elmúlt két évben, mennyiben változott a vállalati struktúra, 
és milyen kihívások érték a céget?

– A kihívások között elsősorban a távfűtés korábbi súlyos 
versenyhátrányát és annak a mintegy két évvel ezelőtt még 
fennálló következményeit kell megemlíteni, amely azzal a 
veszéllyel szembesítette a szakmát, hogy a távhőszolgálta-
tásról esetleg tömeges mértékű leválás következhet be.
Ennek veszélyétől ma már nem kell tartanunk, köszönhetően 
egyes kormányzati intézkedéseknek, illetve a szakma ter-
mészetes műszaki és gazdasági jellegű reakciójának. A
FŐTÁV Zrt. az elmúlt két év során mind a társaság szerke-
zetében, mind pedig a tevékenységek és a szolgáltatások
terén jelentős mértékben átalakult. Az új menedzsment mind-
járt egy új középtávú stratégia alapjainak lefektetésével,
s annak a társaság egészén végigvitt megismertetésével és 
közös kidolgozásával kezdte tevékenységét. Az elkészült 
stratégia három alappilléren nyugszik, amelyek együttes
teljesülésétől várja a menedzsment, hogy a távfűtés az 
ingatlanok értéknövelő tényezőjévé váljon. A stratégia egyik 
ilyen eleme a hőbeszerzés olcsóbbá tétele, a második a
hatékonyabb működés megteremtése, a költségek csökken-
tése, a harmadik pedig a piacbővítés. 

– Melyek voltak a társaság legfontosabb fejlesztései az
elmúlt két évben?

– Egy nyomásfokozó szivattyú állomás építésével megva-
lósítottuk 2011-ben Budapest legdrágább hőforrásának, a 
Révész utcai Fűtőműnek a kiváltását, aminek következté-
ben Újlipótváros hőellátása az év teljes egészében az
Újpesti Erőműből történik. A beruházás költsége 390,6 mil-
lió forint, ami az évi 208,3 millió forint költségmegtakarítás-
sal számolva 1,9 év megtérülést jelent. 

Budapest távhőszolgáltatásának
  elmúlt két éve

    Interjú Fekete Csabával,
a FŐTÁV Zrt. vezérigazgatójával
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– A Rákoskeresztúri Fűtőműben a füstgáz hőhasznosításá-
val megvalósításával csökkent a felhasznált tüzelőanyag 
mennyisége. Ennek köszönhetően csaknem 5 %-kal
növekedett a fűtőmű telepi hatásfoka, javult a fűtőmű üze-
meltetéséhez szükséges anyag- és energiafelhasználás 
hatékonysága. További előnye, hogy a kevesebb tüzelő-
anyag-felhasználás miatt csökken a károsanyag-kibocsátás, 
kisebb a környezet terhelése. Ez a beruházás 92,6 millió
forintba került, a 22 millió Ft/év megtakarítás mellet a meg-
térülési idő 4,5 év. 

– A Rákoskeresztúri Fűtőműben a szintetikusgáz-bekeve-
rő rendszer megvalósításával csökkenhetett a lekötött föld-
gázkapacitás, ami ugyancsak a stratégiánk hőbeszerzést 
érintő pillérének teljesítését jelenti. A beruházási költség 
ebben az esetben 100,8 millió forint volt, ami 14,5 millió
forint/év plusz költség mellett évi 43 millió forint költség-
megtakarítással számolva 3,5 év megtérüléssel jár. 

– A hőközpontok korszerűsítésének olcsóbbá tétele érdeké-
ben létrehoztunk egy saját hőközpont gyártó üzemet, illetve 
a stratégia piacbővítést célzó pillére megvalósítása érdeké-
ben megerősítettük az üzleti értékesítést végző egységünket. 
Ugyanakkor a szolgáltatási tevékenységünk profiltisztításával 
egyidőben termékfejlesztéseket hajtunk végre.

– Milyen új beruházásokat terveznek a jövőben?

– A közeljövő tervei között több, a távhő hődíját jelentősen 
mérséklő beruházás is szerepel. A Csepeli Hőerőműben 
megtermelt többlet hőt tervezi a FŐTÁV hálózatába táplálni. 
Ez egy több milliárdos, és a tervek szerint 6-7 éven belül 
megvalósuló projekt lehet. Az olcsóbb hőbeszerzési forrá-
sok érdekében biomassza erőmű létesítését tervezzük az 
Észak-budai Fűtőműbe. A 2014-re tervezett megvalósítás 
a projekt 2,55 milliárd forint összegű költségével számol, 
megtérülése 9,4 év. A Belváros távhőellátását célzó projek-
tünk, a Kossuth tér és környéke szolgáltatásba állítása költ-
sége számításaink szerint mintegy 1,8 milliárd forint, míg a 
Hulladékhasznosító Mű hőkiadásának fokozása, illetve az 
Észak-Pest – Újpalota hőkooperációs rendszer létrehozása 
5,5 milliárdos költséggel és 10,8 év megtérüléssel számol.
A FŐTÁV-nak ezeken kívül elemi érdeke, hogy megépül-
jön Budapesten a második hulladékhasznosító mű, amely 



a meglévőnél lényegesen jelentősebb mértékben járulna 
hozzá a szemétégetésből származtatott hő távfűtésre való 
hasznosításához. 

–Miként próbálja fenntartani a szolgáltató vezető szerepét 
a fővárosi távhőpiacon?

– A FŐTÁV mindenekelőtt az említett stratégiai célok telje-
sülésével kívánja olcsóbbá és vonzóbbá tenni a távhőszol-
gáltatást, aminek már vannak kézzel fogható eredményei.
Ilyen például az a lépésünk, amely 2012. júliusától 10 szá-
zalékkal olcsóbbá tette a budapesti távhőszolgáltatás 
alapdíját, miközben az egyéb díjak inkább növekedtek, 
mint csökkentek. Ugyancsak a távhőszolgáltatás vonzóvá 
tételét szolgálja a FŐTÁV mintaépületek kialakítása iránti 
törekvése, aminek során három budapesti épület pályázati 
úton történt kiválasztását követően a szolgáltató költségén 
valósulhatnak meg olyan korszerűsítések, amelyek azután 
mintául szolgálhatnak más lakóközösségek számára is az 
energiakorszerűsítési munkálatokhoz.

– A formálódó elképzelések szerint jövőre a FŐTÁV egy 
olyan, kifejezetten a lakossági fogyasztókra szabott cso-
magot dolgoz ki, melynek révén a társasházi közösségek a 
mainál jobb feltételekkel tudnak majd csatlakozni a rend-
szerhez. Az a pár százaléknyi árelőny ugyanis, amelyet a 
távhőfogyasztók élveznek a gázfűtést használókkal szem-
ben, ma még nem elegendő ahhoz, hogy meggyőzze a 
gázzal fűtőket a váltás szükségességéről. Az érdemi fo-
gyasztóbővülés eléréséhez jelentősen olcsóbbá kell ten-
nünk a szolgáltatást. 

– Jelenleg a távhőrendszerre csak egységes feltételek sze-
rint lehet csatlakozni, függetlenül attól, hogy intézményi 
vagy éppen lakossági fogyasztóról van-e szó. A FŐTÁV 
ezen változtatna jövőre, kidolgozva egy előnyösebb felté-
teleket biztosító rendszert a lakosság részére. A FŐTÁV 
hőtermelő kapacitása jelenleg jóval több annál, mint amit 
a rendszerbe kötött fogyasztók felhasználnak. Ennek oka 
a távhőhálózat kiépítettségének jelenlegi szintje, de valójá-
ban ez is hozzájárul a fajlagosan magas fogyasztói árhoz.

A fogyasztói kör bővítése azt eredményezné, hogy ugyan-
az a költség lényegesen több fogyasztó között oszlana 
meg, azaz csökkenne az ár is – másképpen fogalmazva a 
hálózat fenntartásának költségét többen fizetnék meg, így 
egy-egy fogyasztóra kevesebb jutna. A lakossági fogyasz-
tók részére jövőre kidolgozandó kedvezményes belépési 
csomag is ezt célozza. 

– Első lépésként Budapest belvárosában tervez a FŐTÁV 
jelentős hálózatbővítést. A projektre mintegy 1,8 milliárd
forint áll a társaság rendelkezésére. Elsősorban közintéz-
ményekkel, hivatalokkal kívánunk megegyezni, de a remény-
beli belépők között lehet a Parlament is (a Kossuth tér
felújítása teremt alkalmat a hálózat kialakítására). Számí-
tunk ugyanakkor arra is, hogy a jövőre bevezetendő kedvez-
ményes lakossági csomag révén belvárosi társasházak is 
csatlakozni fognak a rendszerhez. A jelenlegi szerepünket
tehát nem csupán fenntartani kívánjuk, hanem minél jobb 
feltételeket kínálva növelni szeretnénk.

– Jelenleg hány embert foglalkoztat a cég és mennyi az 
éves árbevétele?

– A FŐTÁV foglalkoztatottjainak száma jelenleg 717 fő.
A társaság fogyasztóktól várható éves árbevétele 2012-
ben 54,3 milliárd forint. 

–Miként látja a cég jövőjét? Melyek a kitűzött rövid és hosz-
szú távú célok?

– A tervezett beruházások megvalósítása révén tehát egy 
olyan szolgáltatást szeretnénk Budapesten létrehozni, amely 
olcsóbb, versenyképesebb és eredendően környezetkímé-
lőbb, mint más fűtési módok. Az ezek eléréséhez szükséges 
stratégiánk alapja immár a Nemzeti Energiastratégia 2030-ig 
szóló programja, amely szerint a távhőrendszerek kiemelkedő 
szereplői kell, hogy legyenek a hőellátás megújulásának
azzal, hogy szinte bármilyen hőforrásból termelt hőt be tud-
nak fogadni, és el tudnak juttatni a végfelhasználókhoz.
Reményeink szerint a jelentős hálózatbővítés és az olcsó 
energia (pl. hulladék hő) beszerzése révén a távhő díja
komoly mértékben csökkenthető, ami újabb fogyasztók
bekapcsolódását, és egy önmagát generáló folyamat révén
ismételt díjcsökkenést eredményez majd.

 – Egyébként pedig a hőközponti távfelügyeleti rendszer
kiépítésében kívánunk előre lépni, amelynek első állomá-
saként egyik szolgáltatási területünkön elkezdjük még idén 
alvállalkozónk segítségével a távfelügyelet megvalósítását. 
Ez a lépés új minőséget hoz majd a szolgáltatásba, hiszen 
meghibásodás esetén a FŐTÁV hibaelhárítói már az előtt 
beavatkozhatnak, mielőtt a fogyasztó észlelte volna a hibát. 
Célunk a komplex rendszerirányítási modell felé haladás. 
Mindezek tehát fokozatosan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 
mind több intézmény és üzleti szereplő, lakóépületi beru-
házó a távfűtést választja, valamint ahhoz, hogy a távfűtés 
az ingatlan értéknövelő tényezőjévé váljon.

B. Z.
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Fekete Csaba vezérigazgató FŐTÁV Zrt.

Budapest távhőszolgáltatásának elmúlt két éve



Egyenletesen 
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fizethetjük 
a távhődíjat

Újrafogalmazta 2012 szeptemberében a távhőszol-
gáltatásról szóló szabályait Budapest Főváros
Önkormányzata a Közgyűlés 66/2012. (IX. 28.) 
önkormányzati rendeletével. A főváros területén 
végzett távhőszolgáltatásról szóló rendelet részle-
tesen ismerteti a Közüzemi szerződés szabályait, a 
szerződésszegés eseteit, a díjalkalmazási és díjfi-
zetési feltételeket, valamint a számlázási előírásokat.

A rendelet díjfizetési lehetőségeket tárgyaló 29. §-a
lehetővé teszi, hogy a hődíjat a felhasználó vagy a díj-
fizető – választásától függően – havonkénti mérés és 
adatszolgáltatás alapján vagy részszámlák és elszámoló 
számla kiállításával (havonta azonos összegű díjakkal, 
majd a 12. hónapban, április végén történő elszámolás-
sal, úgynevezett egyenletes díjfizetéssel) fizesse meg. 
Előírja, hogy a felhasználó vagy a díjfizető választásának 
hiányában – azaz amennyiben másként nem rendelke-
zik a szolgáltató felé – a távhőszolgáltató részszámlák 
és elszámoló számla kiállításával számlázzon. 

A részszámlákon és az elszámoló számlán alapuló 
egyenletes díjfizetés legfőbb előnye, hogy tervezhető – 
azaz nem kell a téli hónapokban sem kiugróan magas
díjakkal számolni –, illetve a májusi kezdés lehetővé teszi, 
hogy az esetlegesen magasabb elszámoló számla nem 
az év végi ünnepek idején terheli a fogyasztók pénztárcáját.
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A Budapesti Távhőszolgáltató (FŐTÁV) Zrt. stra-
tégiai céljainak megfelelően többek között intenzív 
hatékonyságnövekedésre törekszik, aminek kézzel 
fogható eredménye volt az elmúlt időszakban, hogy 
miközben minden drágul, 10 százalékos alapdíjcsök-
kentést hajtott végre lakossági körben. Nem csak a
lakossági díj további csökkentésének szándékával, 
hanem újfajta díjcsomagok kidolgozásával is ösztö-
nözni kívánja a szolgáltató belvárosi közintézmények
mellett lakossági közösségekcsatlakozását a távhő-
szolgáltatáshoz.

A Belvárosban

A távhőrendszerre jelenleg csak egységes feltételek sze-
rint lehet csatlakozni, amin – kidolgozva egy előnyösebb 
feltételeket biztosító rendszert a lakosság részére – a
FŐTÁV 2013-ban változtatni szeretne. A társaság hőtermelő
kapacitása jelenleg jóval több annál, mint amit a rendszer-
be kötött fogyasztók felhasználnak, ami ugyancsak hozzá-
járul a fajlagosan magas fogyasztói árhoz. A fogyasztói kör
bővítése eredményezhetné a költségek lényegesen több 
fogyasztó közötti megoszlását, amivel csökkenhet az ár is, 
hiszen ha hálózat fenntartásának költségét többen fizetik 
meg, úgy egy-egy fogyasztóra kevesebb jutna. A lakossági 
fogyasztók részére 2013-ban kidolgozandó kedvezményes 
belépési csomag is ezt célozza. Ennek első állomásaként 
Budapest belvárosában tervez a FŐTÁV jelentős hálózat-
bővítést, amely projektre mintegy 1,8 milliárd forint áll a
társaság rendelkezésére. A közintézmények csatlakozása 
mellett arra is számít a FŐTÁV, hogy a jövőre bevezetendő 
kedvezményes lakossági csomag révén belvárosi társas-
házak is csatlakoznak a rendszerhez.

Korszerűsítések

A hazai paneltechnológiával épült épületeknek mind a 
külső szigetelése, mind a nyílászárói mai mércével rossz
minőségben készültek el, majd később sokszor nem ju-
tott pénz a felújításukra. A tipikus hazai távfűtött épületek 
fajlagos hővesztesége ezért 2-3-szor akkora, mint a fejlett 
országokban. Van azonban Budapesten is jó példa arra, 
hogy miként lehet pályázati pénzek felhasználásával akár 
40 %-os energiamegtakarításnál is többet elérni a korsze-
rűsítést megelőző időszakhoz képest. A XX. kerületi Lajtha 
László utca 3. számú épületének korszerűsítését követően 
ekkora megtakarítás keletkezett. Részt vettek az ÖKO-
Programban és a FŐTÁV által indított ÖKOPlusz programban 
is. Ennek megfelelően tehát mind az állam által nyújtott
támogatás felhasználták a kivitelezéshez, mind pedig a 
FŐTÁV által nyújtott kedvezményekkel is éltek. Az épület-
szigetelésen, a nyílászárók cseréjén és a gépészeti
rekonstrukción túl a hőközpontot is átépítették. Ennek kere-
tében pedig optimalizálták az új, általuk épített hőközpont 
méretét is. A komplex panelrehabilitáció során új redőnyöket 
és árnyékolókat is felszereltek. 
A kivitelezés úgynevezett ESCO szerződés keretében tör-
tént, ami azt jelentette, hogy a kivitelező 70 millió forinttal 

Megéri a távhőt választani

támogatta a beruházást, aminek fejében az elkövetkezendő 
15 évben ő üzemelteti a hőközpontot. és ez alatt az időszak 
alatt térül meg az ő befektetése is. A társasház tulajdonosa-
inak ebben a konstrukciónak köszönhetően nem kellet be-
szállniuk a beruházásba pénzzel. Ők ezt majd az elkö-
vetkező 15 évben törlesztik úgy, hogy a korábbi fűtési
költséget fizetik. Az ilyen kivitelezésekhez persze állami
pályázati pénzek elnyerésére lenne szükség, miközben
jelenleg nincs ilyen pályázati lehetőség, ami remélhetően 
nem sokáig lesz így.

Mintaépületek 

A  FŐTÁV Mintaépületek pályázatának első nyertes épü-
letében, a XV. kerületi Rákos út 100. alatti házban 2012. 
szeptemberében elkezdődött a kivitelezés. A három nyer-
tes mindegyikénél napelem kerül a tetőre, felújítják a
melegvíz-rendszert, valamint az eddig alkalmazott mód-
szereknél egyszerűbben követhetővé válik a lakások
hőenergia-felhasználása. A Mintaépületek pályázat nyerte-
seivel (XV. ker. Rákos út 100.; XV. ker. Nyírpalota utca 1-21.; 
III. ker. Hadrianus utca 7. ) lakóközösségével szerződést 
kötött a FŐTÁV.

A pályázaton nyertes épületek korszerűsítésének során – 
50 millió forint értékben –előre meghatározott műszaki tar-
talmú energetikai átalakításokat végez el a FŐTÁV ingyen. 
A szolgáltató célja az, hogy mintákat, tapasztalatokat adjon 
át az épületek tulajdonosainak az energetikai korszerűsí-
tésekre, a megújuló energia hasznosítására, a költségosz-
tásra vonatkozóan. 

Távfelügyelettel

A FŐTÁV egyik legjelentősebb beruházása lesz 2013-tól 
kezdődően a hőközpontok távfelügyelettel történő ellátása.
Korszakváltásnak is nevezhető a fogyasztó és a szolgáltató 
kapcsolatában az a minőségi változás, amely az esetlege-
sen előforduló vezetéki és hőközponti meghibásodásokra
történő reagálásban lesz tapasztalható. A távfelügyeleti 
rendszer budapesti hálózatra való fokozatos kiépítésével a 
következő években a szolgáltató előbb fog értesülni a rend-
szer meghibásodásáról, mint ahogy azt a fogyasztó érzé-
kelné a fűtésében. Ez akár azt is jelentheti, hogy mire a
lakásban érzékelhetővé válna a hőmérsékletcsökkenés, 
addig a szolgáltató kijavíthatja a hibát.  



– FŐTÁV Magazin(FM): Milyen volt ez a pesterzsébeti épület 
régen, és mit csináltak rajta annak érdekében, hogy korsze-
rűbbek legyenek az energetikai berendezései? 

– Simon Károly: Ez az épület egy ugyanolyan sima panel-
épület volt Pesterzsébeten, mint amilyenből sok van ott a
kerületben, illetve több városszerte is. Csaknem negyven 
éves épületről van szó, amelynek elöregedtek már az ener-
getikai berendezései, ezért felújításra szorultak. Eredetileg
5 centiméter vastagságú szigetelés volt rajta. A mintegy 130 
millió forint értékű beruházás keretében új szigetelés került 
a homlokzatra, kicseréltük valamennyi nyílászárót, korszerű-
sítettük a távfűtés rendszerét és átépíttettük a hőközpontot. 

– FM: hogyan és miből teremtették elő mindehhez az anyagi
feltételeket?

– Simon Károly: Részt vettünk az ÖKO-Programban és a 
FŐTÁV által indított ÖKOPlusz programban is. Ennek meg-
felelően tehát mind az állam által nyújtott támogatást fel-
használtuk a kivitelezéshez, mind pedig a FŐTÁV által 
nyújtott kedvezményekkel is éltünk. Az önkormányzattal 
közösen pályáztunk az állam által kiírt uniós támogatásra, 
aminek következtében mintegy 54 millió forintot nyertünk 
el az épület korszerűsítési munkálataira, a többi szükséges 
összeget pedig a kivitelező biztosította egy beruházási és 
üzemeltetési konstrukció keretében.

– FM: Közelebbről nézve mire fordították ezt a mintegy 130 
millió forintot, milyen konkrét korszerűsítési munkálatokat 
sikerült ebből megvalósítaniuk?

– Simon Károly: Az említett 5 centiméteres homlokzati
szigetelés helyére 8 centiméter vastagságú modern szige-
telő megoldás került és a jó hőzárás érdekében valamennyi 
régi nyílászárót kicseréltettük mind a lakásokban, mind pe-
dig a közösen használt helyiségekben. Az egész épületben 
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ugyancsak lecseréltettük a fűtőtesteket, amelyekre költ-
ségosztókat szereltettünk fel. Végül pedig jelentős beruhá-
zásként a hőközpont korszerűsítése is megtörtént.

– FM: Hogyan sikerült ütemezni a munkálatokat?

– Simon Károly: A kivitelezést 2010. májusában kezdtük el 
és 2010. októberre, amikor a fűtési idény kezdődött, addigra 
befejeződtek a munkálatok.

– FM: Az azóta eltelt időszak tapasztalatai alapján mennyivel 
csökkent az épület fűtési költsége?

– Simon Károly: A megtakarítás a korábbi fűtési és melegvíz-
szolgáltatási költségekhez viszonyítva több, mint 40 %-os; 
a korábbi években átlag 2980 GJ-ról 1750 GJ-ra csökkent. 
A kivitelezés úgynevezett ESCO szerződés keretében történt.

– FM: Ez mit jelent pontosan, kinek milyen előnye szárma-
zott ebből?

– Simon Károly: Ez azt jelenti, hogy a kivitelező 70 millió forinttal 

40 százalék feletti
megtakarítás épületkorszerűsítéssel

A távfűtött épület korszerűsítése akkor igazán eredményes, ha a külső hőszigeteléssel 
és a nyílászáró cserével egyidejűleg a fűtési rendszer korszerűsítése is megtörténik. 
Természetesen az épület és az egyes lakások adottságain is múlik, hogy ezt köve-
tően kinél mennyi megtakarítás keletkezik, de az egész épületre vonatkoztatottan 
ez az energiamegtakarítás a jelek szerint akár 40 százalékos is lehet. Legalább is a 
XX. kerületi Lajtha László utca 3. számú épületének korszerűsítését követően
ekkora megtakarítás keletkezett. Az ily módon jelentős költségcsökkentést elérő 
épület közös képviseletét ellátó Generál-F Kft. igazgatóját, Simon Károlyt, és a kivitele-
ző Zöld Házak Lajtha utca Kft. ügyvezetőjét, Lencs Pétert kérdeztük a siker titkáról.
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támogatta a beruházást, aminek fejében az elkövetkezendő 15 
évben ő üzemelteti a hőközpontot és ez alatt az időszak alatt
térül meg az ő befektetése is. A társasház tulajdonosainak
ennek a konstrukciónak köszönhetően nem kellet beszállniuk 
a beruházásba pénzzel. Ők ezt majd az elkövetkező 15 évben 
törlesztik úgy, hogy a korábbi fűtési költséget fizetik.

 – FM: Önök más házak esetén is ellátják a közös képvi-
seletet. Ezt a modellt, amelyben ilyen jelentős mértékű 
megtakarítást sikerült elérni a fűtéskorszerűsítéssel, más 
épületeknél is fel tudják használni?

– Simon Károly: Fel tudnánk használni a korszerűsítésben 
szerzett tapasztalatainkat, ha el tudnánk indítani hasonló 
kivitelezéseket, de az állam jelenleg nem ír ki ilyen pályá-
zatot. Ez a fajta korszerűsítési munka ilyen pályázat nélkül 
nem működik, mert a költségeket a lakók nem képesek vál-
lalni.

– FM: A kivitelezési munkák milyen buktatókat hoztak és 
mennyire vették figyelembe a lakók igényeit?

– Lencs Péter: A korábbi tervek szerint a meglévő 5 centi-
méter vastagságú szigetelésre helyeztük volna az újat, ám 
a régit a pályázatot felügyelő Pesterzsébeti Városfejlesztő 
Kft. alkalmatlannak ítélte meg, azt eltávolítottuk, majd azu-
tán helyeztük fel az új, 8 centiméter vastagságú szigetelést. 
Cégcsoportunk erőssége a komplex panelrehabilitáció. 
Ilyenre került sor a pesterzsébeti Lajtha László utcában 
is, amelynek során nem csupán a klasszikus hármas kor-
szerűsítést – az épületszigetelést; a nyílászárócserét; 
és a gépészeti rekonstrukciót – hajtottuk végre, hanem a 
hőközpontot is átépítettük. Ennek keretében pedig optima-
lizáltuk az új, általunk épített hőközpont méretét is. A komplex 
panelrehabilitáció során a nyílászárók cseréjén túlmenően 
a lakók kérésére ingyen új redőnyöket és árnyékolókat is 
felszereltünk.

– FM: Hogyan működött az a konstrukció, amelyet a Lajtha 
utcai épület esetében is alkalmaztak?

– Lencs Péter: Az olyan energiamegtakarításban érdekelt 
cég, mint a miénk, egy átlagos kivitelezöhöz hasonlóan
szintén elvégzi a kivitelezést, de jóval nagyobb kockázatot
vállalva annak ellenértékét több év alatt, a beruházásnak kö-
szönhető energiamegtakarításból részesedve kapja meg. 
Érdeke tehát az energiamegtakarítás maximalizálása,
ezért a leghatékonyabb műszaki tartalom megvalósításá-
ban érdekelt. Az általunk ajánlott konstrukcióban tehát az 
esetleg megszűnő és a garanciális jogok érvényesítését
lehetetlenné tevő kivitelezők helyett egy, a lakókkal „egy 
hajóban evező”, a teljes garanciális időszak alatt bevéte-
leket váró, elérhető társaság végzi a kivitelezést, vállalva a 
garanciális kötelezettségeket is. A Lajtha László utcai épü-
let lakóinak sem egyszeri befizetésre, sem pedig banki hitel 
felvételére nem volt szükségük. Az állami pályázatból és a 
FŐTÁV-tól eredő pénzösszegen túli forrást mi, a kivitelezők 
álltuk. Számunkra a beruházás úgy tud megtérülni, hogy a 
korszerűsített épület – amelyben tehát az energiaköltségek 
jelentősen csökkentek – lakói 15 évig a felújítás előtti évek 
átlag hőmennyiség fogyasztásának ellenértékét fizetik
fűtésre és a melegvíz díjra. A kisebb fogyasztásnak megfe-
lelő átalány és a jelenlegi fogyasztás közötti különbség az,
ami a kivitelező cég befektetésének megtérülését hozhatja. 
Természetesen igénybe vette a lakóközösség a FŐTÁV 
ÖKOPlusz kedvezményével járóan az alapdíj 10 százalékos, 
illetve az idén adott újabb 10 százalékos alapdíjkedvezmé-
nyét is, ami szintén a megtérülést javítja.

B. Z.

Korszerűsítés - megtakarítás
40 százalék feletti megtakarítás épületkorszerűsítéssel



Noha mostanában az az időszak köszöntött be, amikor ember és állat inkább elbújik a zord időjárás elől lakás-
ba, barlangba, azért biztos vannak az extrém sportok kedvelői között az annál is extrémebbek, akik ilyenkor 
is próbálkoznak hegymászással, nem riasztja vissza őket se hideg, se hó. Ám azok, akik ilyenkor mennek fel 
a hegyre felszereléssel, kötéllel, szögekkel, csákánnyal és karabinerekkel, azok fejében valahol már biztosan 
valamilyen még magasabb célok lebegnek, vélhetően arra gyúrnak a hidegben.

Akik szeme előtt pedig nem lebegnek az ilyen legmagasabb célok, azoknak marad ilyenkor a tornaterem, a 
mászófal, ha találnak egyáltalán ilyen helyeket. Ezekben a termekben biztonságos körülmények között
lehet gyakorolni a sziklamászás egyébként veszélyes alapműveleteit. Akár kötél nélkül is kitűzhetők egyre 
magasabb célok, amelyek között nem csupán a tényleges magasság számít, hiszen a természetben folytatott 
sziklamászást modellezve óriási eredmény lehet az oldal irányú mozgásban – akár csak egy-két méter magas-
ságban is – egy-egy fogást megtalálni.

Az afölötti nyilvánvaló csalódottságunk közepette, hogy nem mehetünk ki valahova a csodálatos hegyek közé 
sziklára, ilyenkor tehát magyarázhatjuk magunknak a terem és a mászófal előnyeit. A kényelmes tető alatt nem 
esik az eső, nem fúj a szél, nem tűz a fejünkre a nap, és hogy még egy különösen fontos körülményt se felejt-
sünk ki, puhára esünk, ha esünk. 

Ma már azért nem kell sokat bolyongani a neten olyan termekért, ahol kezdők is találnak maguknak mászási 
lehetőséget, illetve akár személyi edzők is rendelkezésre állnak segítségül az első fogások elsajátításához. 
Rendszeres edzésre járás esetén rohamos fejlődést ígérnek, valamint a falmászás alakformáló hatását. Ez 
utóbbi is hihető annak, aki az első kísérletek után megtapasztalta az izomláz jól behatárolható tüneteit a test 
bizonyos részein.

Jó tudni, hogy az orvosok és a biztosítók nem szeretik az olyan extrémnek nevezett sportokat, mint a falmászás, 
amely értelemszerűen előszobája a hegymászásnak, sziklamászásnak. Van persze némi igazuk, hiszen két-
ségtelenül ők találkoznak azokkal az esetekkel, amelyek nem éppen az eltervezetteknek megfelelően alakul-
tak. Az is nyilvánvaló, hogy a sportágak közötti baleseti statisztikák sem a sakkot mutatták ki a legveszélye-legveszélye-
sebbnek.  Ennek megfelelően nem árt legalább azt a tanácsot megfogadni, amihez – szakterületük lévén 
– például az orvosok értenek a legjobban. A sportorvos szerint például annak, aki a falmászásba belevág, 
először a csípőízületei mozgásait kell kitágítania. Ugyanis a „…szabad csípő az alapja, hogy a falra simulva 
minél feljebb tudjunk jutni. Nyújtó gyakorlatokat minden bemelegítéskor kell végezni. Akkor leszünk igazán 
eredményesek, hogyha hanyatt feküdve a talajon, talpainkat összefordítva, térdeinket maximálisan behajlítva, 
combjainkat külső segítség nélkül a talajra tudjuk fektetni. Ebben a helyzetben a csípőízületeink maximálisan kitárt 
helyzetben vannak. Ehhez a sporthoz nem kell nagy fizikális erő. A sportág bajnokai inkább szálkás izomzattal 
rendelkeznek és a pehely súlycsoporthoz tartoznak.”

Hogy nem kell erő, az azért túlzás, hiszen vannak helyzetek, amikor szinte a teljes testsúlyát tartania kell 
a mászónak. Az persze kétségtelen, hogy nem a konditeremben kigyúrt és táplálékkiegészítő szereken élő 
széles termetű emberek sportja ez. Inkább a soványaké, akik majd tavasszal kikívánkoznak a szabadba először 
egy kisebb sziklára, hogy ott is kipróbálják majd a télen megszerzett tudásukat. 

B. Z.

a terembe
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AMENNYIBEN KITÖLTIK ÉS BEKÜLDIK A MEGADOTT E-MAIL CÍMRE AZ ALÁBBI FŐTÁV TOTÓT,
A HELYES VÁLASZSORT BEKÜLDŐK KÖZÖTT AJÁNDÉKOKAT SORSOLUNK KI.

CÍM:  magazinjatek@fotav.hu

A FŐTÁV E-TOTÓ KÉRDÉSEI

TISZTELT JÁTÉKOS KEDVŰ FOGYASZTÓINK!

1. Milyen díjelemekből áll össze a kiszámlázott 
távhőszolgáltatási díj?

1  vízdíjból és gázdíjból
2  használati melegvíz díjból és fűtési díjból
X  víz- és gázdíjból, valamint hődíjból

2. Milyen díjelemekből áll össze a lakossági fűtési díj?

1  hőközponti díjból és fűtőtest-díjból
2  alapdíjból és hődíjból
X  Kazándíjból és távvezetéki díjból

3. Kinek kell gondoskodnia az épület távhővezetékeinek 
jó állapotáról?

1  az önkormányzatnak
2  a FŐTÁV-nak
X  a lakóközösségnek

4. Kinek kell gondoskodnia az utcai távhővezetékek jó 
állapotáról?

1  a FŐTÁV-nak
2  az államnak
X  a lakóközösségnek

5. Hány százalék kedvezményt biztosít a FŐTÁV 2012 
nyarától a lakossági fogyasztóinak?

1  az alapdíj 5 %-át
2  az alapdíj 10 %-át
X  az alapdíj 20 %-át

6. Mi a FŐTÁV egyik stratégiai célkitűzése?

1  hogy a távfűtés egyeduralkodóvá váljon
2  hogy a távfűtés legyen elérhető
X 

7. Milyen mértékű a távfűtés Áfája?

1  5 %-os
2  15 %-os
X  25 %-os

8. Melyik a környezetkímélőbb fűtési mód?

1  a fatüzelés
2  a gáztüzelés
X  a távfűtés

9. Hány háztartásban szolgáltat a FŐTÁV?

1  kb. 20 ezer
2  kb. 240 ezer
X  kb. 2 millió

10. Melyik Budapest legmagasabb építménye?

1  a Budai Vár és a Mátyás templom
2  a Hulladékhasznosító Mű kéménye
X  az Észak-budai fűtőmű kéménye

11. Melyik az alapból lehetőségként felkínált díjfizeté-
si mód 2013 májusától a Fővárosi Közgyűlés rendele-
te szerint?

1  az egyenletes díjfizetés
2  a légköbméter alapján számított díjfizetés
X  a fogyasztás alapján számított díjfizetés

12. Hány éve szolgáltat Budapesten a FŐTÁV?

1  10 éve
2  52 éve
X  110 éve

13. Hány százaléknyi egyszeri alapdíjkedvezményt 
nyújtott idén a FŐTÁV a díjtartozással nem rendelke-
ző fogyasztóinak?

1  10 % kedvezményt
2  20 % kedvezményt
X  30 % kedvezményt

hogy a távfűtés az ingatlanok érték-
növelő tényezőjévé váljon

13+1. Ki a FŐTÁV tulajdonosa?

1  az állam
2  a fogyasztók
X  a BVK Holding Zr.t-n keresztül

 a Fővárosi Önkormányzat



Tudta-e Ön, hogy kin múlik lakása hőmérséklete?

Az Üzemviteli megállapodásban a lakóközösségek által igényelt és a mindenkori 
külső hőmérsékletnek megfelelően szabályozott fűtési energiát az épület részére egy 
úgynevezett csatlakozási ponton adjuk át. Az átadás után az épület tulajdonában, 
kezelésében és karbantartásában lévő felhasználói hálózat mindenkori állapotától 
függően az egyes lakások belső hőmérséklete között a megrendelt átlagoshoz képest 
eltérések adódhatnak. Elképzelhető, hogy egyes lakásokban az átlagosnál alacso-
nyabb, ugyanakkor máshol magasabb hőmérsékletek uralkodnak. Társaságunknak a 
hőközponti csatlakozási ponttól nincsen ráhatása az épületen belüli, átlagostól eltérő 
hőmérsékletek előfordulására. Az eltérések kiküszöbölése, esetleges helyi hibák 
felkutatása, megoldása, az épület fűtési rendszerének üzemeltetésével a felhasználói 
közösség kompetenciájába tartozik.
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Tudta-e Ön, hogy 1 Celsius-fokos lehűlés 6 %-kal növeli a 
fűtési energiaigényt?

A hidegebb időben több hőenergia szükséges ahhoz, hogy ugyanolyan meleg legyen 
lakásunk. A külső hőmérséklet 1 ˚C-os csökkenése mintegy 6 %-kal növeli a fűtési 
energiaigényt, így a megemelkedő hőfogyasztás miatt a számla végösszege maga-, így a megemelkedő hőfogyasztás miatt a számla végösszege maga-maga-
sabb lehet az előző havi számla végösszegénél.
Az energiatakarékosabb és költséghatékonyabb fűtési hőfelhasználás érdekében java-
soljuk, hogy az ablaknyitogatás helyett – ahol adott a lakásonkénti fűtésszabályozás 
lehetősége – a radiátorszelep elfordításával teremtsék meg az ideális hőmérsékletet 
otthonukban. A felhasználói közösség energiatakarékos hőfelhasználása esetén 
a hőközpontban mért hőfelhasználás csökken, ami a fűtési hődíjak mértékében is 
megmutatkozik. 

Tudta-e Ön, hogy mitől csökkenhet az energiafelhasználása?

Az épület által felhasznált őszhőenergia csökkentésére számos lehetősége adódik a 
lakóközösségeknek, mint például: megfelelő hőszigetelés és megfelelő nyílászárók 
kialakítása; a fogyasztói rendszer fűtéskorszerűsítése; a melegvíz cirkulációs rend-
szer korszerűsítése; fogyasztással arányos hődíjfelosztás; megfelelő üzemviteli pa-
raméter választás; a termosztatikus radiátorszelep helyes használata. A különböző 
épület szintű korszerűsítéssel nem csak az energiafelhasználás csökkenthető, de 
várhatóan az adott ingatlan is vonzóbbá válik.

Tudta-e Ön?
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Az olyan célú termékfejlesztés során, amikor a szol-
gáltató világossá kívánja tenni, hogy mi mennyibe
kerül, előfordul, hogy bizonyos tételeken többletköltsé-
ge keletkezik a fogyasztónak, ám a teljes díjat tekintve 
akár jól is járhat. Ilyen lehet a kiszállási díj 2013-tól törté-
nő bevezetése is azokban az esetekben, amikor nem a 
fővárosi távhőszolgáltató tulajdonában és kezelésben 
lévő rendszer hibájához hívják a cég szakembere-
it. Az intézkedéstől a FŐTÁV Zrt. az alapdíj további 
csökkentését várja.

A 10.400 Ft + 27 % Áfa kiszállási díjat abban az eset-
ben számlázza a FŐTÁV, ha a Fogyasztó vagy Díjfi-
zető olyan munka elvégzéséhez hívja ki a szolgáltató 
szakembereit, amely a társasház tulajdonában lévő 
rendszerben található és nem a szolgáltatói tulajdon-
ban lévő hőközpontban, távvezetéken, hőtermelőben.
Az intézkedés hátterében az áll, hogy a hőszolgálta-
tó üzemeltetési felelőssége a hőközpontig tart.
A hőközponton túl a fűtési és melegvíz rendszer (csö-
vek, radiátorok stb.) állapotáért, a meghibásodások
javíttatásáért a lakóközösség felelős. Hasonló elven 
történik a felelősségvállalás a gáz vagy az elektromos 
szolgáltatás esetében, ahol a szolgáltató szintén a 
bekötési pontig vállalja a térítésmentes karbantartást, 
hibaelhárítást. A távhő esetében a szolgáltatói tulaj-
donban lévő hőközpontra is kiterjed a szolgáltató
felelőssége, így az itt keletkezett hibák javítása
továbbra is ingyenes. 

Az intézkedéstől a szolgáltató a távhőszolgáltatási 
alapdíj további csökkentését várja Budapesten, foly-
tatva azt az utat, amikor a hatékonyság javítása révén 
2012 júliusától 10 %-kal csökkent a szolgáltatás alap-
díja.

A kiszállási díj bevezetésével egyidejűleg – mintegy 
alternatívát biztosítva a lakossági fogyasztóknak – az 
alapszolgáltatáson felül nyújtott szolgáltatásokra a
lakóközösségek képviseleteinek lehetőségük van 
úgynevezett ”Átalánydíjas üzemeltetést támogató
szerződést” kötni. A lakásonkénti 200 Ft + Áfa / hó 
”Átalánydíjas üzemeltetést támogató szerződés” 
megkötésével a lakóközösség elkerülheti a hálózatán 
keletkezett hiba kijavításáért fizetendő magasabb ki-
szállási díjat. A szerződést a lakóközösség képviselője 
2013. januárjától jogosult megkötni.

Átalánydíjjal kiváltható
a kiszállási díj




