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– Miért kötötték meg a 
FŐTÁV-val az Átalány-
díjas Üzemeltetést Tá-
mogató Szerződést?
– Én úgy gondolom, 
hogy ha van egy fűté-
si rendszer, akkor nagy 
valószínűséggel ahhoz 
az ért a legjobban, aki 
azt üzemelteti. Ennek 
következtében pedig 
ha a rendszeren valami 
elromlik, akkor nagy va-

lószínűséggel az képes megjavítani leginkább, aki ismeri jól 
ezt a rendszert. A mi családunknak két lakása is van az épü-
leteinkben, mert a lányom is itt lakik, s ha valami probléma 
van a rendszerrel, akkor én nem szeretnék kihívni ide valakit, 
akiről fogalmam sincs, hogy ért-e hozzá. Mert egyébként ki-
szolgáltatott az ember annak, hogy vagy az internetről, vagy a 
kerületi Kisokosból kinéz egy számára szimpatikusnak látszó 
vállalkozót, akiben azután vagy csalódik, vagy nem. Elképzel-
hető az is, hogy kihívnék ebben az esetben egy olyan szere-
lőt, aki nemhogy megjavítaná például a fűtést, hanem tovább 
rontana rajta. 

– Volt már ilyen rossz tapasztalata? 
– A távfűtéssel kapcsolatosan még nem volt, de hallomás-
ból tudom, hogy másokkal előfordultak már ilyen esetek. Én 
igyekszem nagyon megválogatni azokat, akikkel bármilyen 
munkát végeztetek a házainkban, s ezt a megoldást találtam 
a legkézenfekvőbbnek, hogy a FŐTÁV-ra bízom a munkát. 
Megéri lakásonként az a bruttó 250 forint körüli összeg. 

– Hogy fogadta a lakóközösség az ÁÜTSZ gondolatát, és mi-
kortól van ilyen szerződésük a szolgáltatóval?
– Nem kellett sokat győzködni a lakókat az Átalánydíjas Üzemel-
tetést Támogató Szerződésről, amelyet mindkét épületünkben a 
lakók megszavaztak. Februárban volt az éves beszámoló és az új 
költségvetést elfogadó közgyűlésünk, ahol a lakók nagy többsége 
elfogadta a FŐTÁV-val kötendő szerződést is. Ezután megkötöt-
tük a szerződést, amely március 1-jétől van érvényben mindkét 
épületünkre vonatkozóan. 

– Milyen épületek ezek tulajdonképpen, és mennyire öregek 
benne az energetikai berendezések, hiszen nem úgy néznek 
ki, mint egy átlagos panelház?
– Azért nem hasonlítanak egy az egyben a Budapesten ál-
talában látható panelépületekhez, mert ezeket az épülete-
teket a Debreceni házgyár elemeiből készítették 1988-ban.  
A két, egyenként 16 lakásos házat egy közös hőközpont látja el 
fűtéssel és melegvízzel. Az épület vezetékeivel és a fűtőtestekkel 
még nem volt különösebb gond eddig. Egyes lakók cseréltek ezt, 
azt a lakásokban az évek során, de egyébként a radiátorok telje-
sen jó állapotban vannak az épületekben. Költségosztók alapján, 
utólagos elszámolással fizetjük a fűtés díját már több mint egy 
éve. Az épületen belül nem tudok olyanról, hogy nagyobb hiba 
előfordult volna az elmúlt években, de mégis biztonságosabb, 
hogy ha kell, akkor kijöjjön és megjavítsa a hibát egy megbízható 
vállalkozás. A hőközpontban néha előfordul meghibásodás, de 
az a FŐTÁV dolga, ha szólok, kijönnek és megjavítják. Nagyobb 
gond inkább a szemétszállítással volt, mert fél éves harc volt, 
hogy megszüntessek néhány kukát, amire nem volt szükségünk, 
de már ez is rendeződött. Egyébként pedig úgy látom, hogy most 
már harmadik éve nem emelkedik a fűtésszámlám, ami jó dolog.

B. Z. 

A XI. kerületi Halmi utcában egy 36 lakásos társasházi közösség is a FŐTÁV Átalánydíjas Üzemeltetést  
Támogató Szerződését (ÁÜTSZ) választotta arra az esetre, ha az épületen belül a fűtési rendszeren valami 
elromlik. Balázs Gyulát, a két épület közös képviselőjét a szolgáltatásról és a lakóközösségük döntéssel 
kapcsolatos véleményéről kérdeztük.
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AZ KÉpES MEgjAVíTANi, 
AKi iSMEri A rENDSZErT
Beszélgetés Balázs gyula közös képviselővel
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Tartogatott meglepetéseket az időjárás az év első felében. 
Még május végén, június elején is voltak olyan éjszakák, 
amikor elgondolkodtunk azon, hogy nem lenne rossz befű-
teni legalább egy fél órára, ha ez megoldható lenne. Aztán 
a Dunán levonuló árhullám, s az ellene való védekezés fog-
lalta le inkább a folyó mentén élők figyelmét.

A FŐTÁV immár negyedévente megjelenteti ezt az elekt-
ronikus formában terjesztett magazinját, amely a szigo-
rú és száraz szakmai szövegeknél egy kicsit kötetlenebb 
formában kívánja az érdeklődők, közülük is elsősorban a 
távfűtéses épületekben lakók figyelmét elnyerni. Nem kis 
közösséget érint ez ma Budapesten, ha azt vesszük alapul, 
hogy a fővárosban mintegy 240 ezer háztartás, egymillió 
ember veszi igénybe a távhőszolgáltatást. Ez a kiadvány 
nekik szól. Azért készült, hogy a fogyasztókat tájékoztassa 
a szolgáltatás őket érintő kérdéseiről.

A távfűtés a városban használt fűtési módok közül a legin-
kább környezetkímélő, s ez az oka annak, hogy a Nemzeti 
Energiastratégia 2030-ig szóló programja is hosszú távon 
számol a távhővel. Ebből a kiadványból megismerhetik az 
érdeklődők a FŐTÁV honlapján található távhő díjkalkulátor 
működését is, amellyel reális árat számolhatnak a gázfű-
téssel rendelkező fogyasztók is arra az esetre nézve, hogy 

Kedves Olvasónk!
milyen díjat fizetnének ha áttérnének a gázfűtésről távhőre.
E kiadvány segítségével tájékoztatást kaphatnak a fogyasz-
tók a szolgáltatással összefüggő olyan újdonságokról, mint 
az egyenletes díjfizetés lehetősége, vagy arról is, hogy az 
épületük fűtésrendszereit miként lehet úgy átalakítani, hogy 
az a lehető legköltséghatékonyabban működjön. Ehhez 
nyújthatnak segítséget azok az OKOS-Házak, amelyeket a 
FŐTÁV saját költségén kifejezetten azért alakított ki, hogy 
mintául szolgálhassanak az energetikai átalakítást tervező 
lakóközösségek számára. ilyen, úgynevezett OKOS-Házat 
alakított ki a FŐTÁV további három helyszín mellett a XV. 
kerületi Nyírpalota utca 1-21. szám alatt, amelynek megta-
karításairól az épület közös képviselője számol be. Ugyan-
csak egy közös képviselő mondja el, hogy az általa képvi-
selt lakóközösség miért választotta a FŐTÁV Átalánydíjas 
Üzemeltetést Támogató Szerződését.

A FŐTÁV E-Magazin című kiadványa azzal a céllal készült, 
hogy segítse a tájékozódásban a szolgáltatást igénybe ve-
vőket, hogy a fogyasztók jobban kiigazodjanak Budapest 
távhőszolgáltatásának aktuális kérdéseiben. Bízunk ben-
ne, hogy Ön is talál érdekes és hasznos információkat eb-
ben a kiadványban. 

Kellemes időtöltést kívánunk e-Magazinunk olvasásához:

A FŐTÁV Magazin szerkesztői
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A legutóbb kiküldötti számlában már alapbeállítás az egyenletes díjfizetés. A Fővárosi Önkormányzat 
66/2012-es rendelete 2013. május elsejétől az egyenletes díjfizetési módot jelöli meg alapbeállításként. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki 2013. április 30-áig másképp nem nyilatkozott, az a most kézbesí-
tett számlán már az egyenletes díjfizetés (úgynevezett részszámlázás) szerint kapja a júliusi esedékes-
ségű távhőszámláját. Fontos kiemelni, hogy az éves szinten kiszámlázásra kerülő alapdíj, illetve hődíj 
összege mindkét számlázási mód esetén azonos.

MIT SZólnAK AZ EGyEnlETES 
díjFIZETéSHEZ?

Az egyenletes (részszámlás) díjfizetés szerint a távhődíjat ha-
vonta azonos összegben, 11 részszámla és egy – minden év-
ben május végén kiállításra kerülő – elszámoló számla alapján 
kell megfizetni. A részszámla összegét a megelőző időszak 
hőfogyasztása alapján kalkulálja a FŐTÁV. Az egyenletes díj-
fizetés legfőbb előnye, hogy tervezhető, hiszen a 11 egyenlő 
összegű számla könnyebben ütemezhető a család költség-
vetésében, így kiküszöbölhető az átlagtól hidegebb időjárás 
miatti kiugróan magas fűtési hődíjat tartalmazó havi számla 
kockázata. A rendelet szerint egy éven belül csak egyszer 
változtatható a számlázási mód, de tulajdonosváltozás ese-
tén az új tulajdonos természetesen rendelkezhet a díjfizetés 
módjáról. 

De vajon mit szólnak a lakók, illetve a véleményükkel egy egész társasházi lakóközösség véleményét is meghatározni képes 
közös képviselők a most bevezetett egyenletes díjfizetéshez?

– Kovács Andrea 57 négyzetméteres táv-
fűtött lakásban lakik Csepelen. Nem most 
került át egyenletes díjfizető kategóriába, 
hanem magától választotta azt mintegy két 
évvel ezelőtt. 2011-ben kérte, hogy egyen-
letes elszámolás alapján fizethessen, mert 
annak idején a téli hónapokban az időjárás 
változásait lekövethetően rendkívül hektiku-
san alakultak a számlák, néha kiugróan ma-
gas összegek szerepeltek rajta. Véleménye 
szerint az egyenletes díjfizetéssel tervezhe-
tő, kiszámítható a távfűtés összege. 

– Barabás Mihály a Xi. kerületi Egry jános 
utca 36. szám alatti 32 lakásos társasház kö-
zös képviselője. Nem kívánta ebben befolyá-
solni a lakókat, de személy szerint maga nem 
az egyenletes díjfizetést választotta, hanem  
a havi tény szerinti elszámolást. Náluk fel van-
nak szerelve a költségosztók és számára az 
a fontos, hogy az elszámolási időszak végén 
minél kisebb legyen a különbség. igaz ugyan, 
hogy az egyenletes díjfizetésnek vannak elő-
nyei is, de szerinte az egyenletes díjfizetés 
esetén a jelentős összeg tud kialakulni az 
elszámoló számlán. Ettől tartva inkább a régi 
megoldást választotta.

– Máshol ettől nem tartanak. A Kelenföldi 
Halmi utcában található 36 lakásos két 
épület közös képviselője, Balázs Gyula 
nem avatkozik bele, hogy a lakóközösség 
az egyenletes díjfizetés és a havi tény sze-
rinti közül melyiket választja. Ő maga azon-
ban a család tulajdonában levő két lakásá-
ban is az egyenletes díjfizetés szerint fizeti  
a díjat, mert véleménye szerint ez így ké-
nyelmesebb. Azt is állítja, hogy neki a táv-
fűtés kevesebbe kerül, mint ismerőseinek  
a gázfűtés. Onnantól kezdve, hogy kifize-
tem a szolgáltatás díját, nekem nincs gon-
dom másra – mondja. – Nekem nem kell 
kazánt cserélnem, nem kell a cirkót évente 
kitisztíttatnam, ahhoz szerelőt hívnom, és 
akkor még ott van a kémény is. Mindig 
azzal jönnek az ismerőseim, hogy nyáron 
nem kell fizetniük. De ha az összes költsé-
get, az egészet nézzük, akkor szerintem 
én jobban járok.
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nehéz gazdasági körülmények között a szolgáltatók legtöbbjének a kinnlevőségek növekedésének meg-
fékezése jelenti az egyik legnagyobb gondot. Annak idején, mikor 2000-ben a korábbi kiszolgáltatottság 
megszüntetésére a FŐTÁV banki mintára pénzügyi vállalkozásként létrehozta a dHK-t, az volt a célja, 
hogy minél hatékonyabban hozzájusson a távhőszolgáltatásért járó díjhoz. de Rossi évát, a dHK Hátra-
lékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (dHK) vezérigazgatóját a hátralékkezelés módjáról és mai lehető-
ségeiről kérdeztük.

– Milyen mértékű díjhátralékokat kezel a dHK és milyen 
módszerrel igyekszik azt behajtani a tartozásokat felhal-
mozókkal szemben?
– A DHK a FŐTÁV 120 napon túli lakosági követeléseit szedi 
be. jelenleg 28 ezer olyan ügyfelünk van, akik ilyen hátralékkal 
rendelkeznek. Egyedi a hazai piacon az a konstrukcó, amely-
nek lényege, hogy nem egy meghatározott lejárt csomagot 
kap a DHK megvételre a FŐTÁV-tól, hanem egészen addig, 
amíg az ügyfelek ki nem fizették a lejárt tartozásaikat, addig 
a havi számláik is folyamatosan átkerülnek hozzánk. A DHK 
behajtási folyamata az úgynevezett soft behajtás, amelynek 
során a hátralékkezelő cég elsősorban megoldásokat kínál 
az ügyfeleknek. Ezzel szeretnék elérni azt, hogy a fogyasztók 
minél nagyobb hányada fizesse be a tartozását. Ennek során 
igénybe vesszük a családsegítő szolgálatokat, illetve külön-
böző futamidejű részletfizetési lehetőségeket kínálunk. A fő 
célkitűzésünk az, hogy mindenkiben az tudatosuljon, hogy 
az igénybe vett szolgáltatásért fizetni kell. ingyen tehát nincs 
fűtés. 
– A beszedés hatékonysága érdekében gyakran tovább 
is kell menni annál, minthogy a hátralékosnak megoldá-
sokat javasolnak?
– Egy hátralékkezelő cégnek tudni kell konfliktusokat felvállal-
ni. jelenleg mintegy ötszáz folyamatban lévő peres eljárásunk 
van. Mi tavaly hozzányúltunk az összes ilyen konfliktusos ügy-
höz. Azért nehezebb a dolga a DHK-nak, mert mi más szol-
gáltatókkal ellentétben műszakilag nem tudunk hozzányúlni a 
szolgáltatáshoz, így nincs meg az a fenyegetettség a fogyasz-
tóban, hogy akár ki is kapcsolhatják a szolgáltatását. Amíg 
tehát a telefonszolgáltató azonnal kikapcsolja az ügyfélnek a 
telefonszolgáltatását, a távhővel ezt nem lehet megtenni. Elő-
fordulhat, hogy a bajba került fogyasztónak már se árama, se 
telefonja nincs, de távfűtése még mindig van. 
– Általában milyen anyagi kondíciókkal rendelkeznek 
azok az ügyfelek, akik hátralékosként a dHK-hoz kerül-
nek? 
– Ez a kör nagyon vegyes. Mi igyekszünk környezettanul-
mányban is minél jobban felmérni az ügyfél helyzetét, annak 
érdekében, hogy mi is tudjuk, hogy a megoldások keresésé-
ben milyen irányban menjünk tovább. Ha megrajzolunk egy 
piramist, amelynek az alján az a réteg van, amit gyakorlatilag 
hajléktalannak nevezhetünk, ez az a réteg, amely abszolút 
nem tud fizetni. Középen van az a csoport, amely ugyan sze-

retne fizetni, de nem tud. Ez a réteg az, amely nagyon fon-
tos, értékes számunkra is. Annak ellenére, hogy nem tudjuk 
a szolgáltatásukat korlátozni, náluk kell elérnünk azt, hogy, 
mégis fizesse ki a távhőszámláját. Ez a DHK nagy feladata, 
amihez a különböző ügyfélkezelési eszközeinket igénybe kell 
vennünk. Mindezt ráadásul úgy kell elérnünk, hogy közben az 
ügyfél jól érezze magát. Talán furcsán hangzik, de az is cél, 
hogy szeressen bemenni az ügyfélszolgálatra és adott eset-
ben egy részletfizetési lehetőséget életben tartani. Azt kell 
valahogy megértetnünk az ügyféllel, hogy ezek a megoldási 
lehetőségek – ha fájóak is – még mindig jobbak, mint teljesen 
elengedni a folyamatot, és akkor esetleg elveszítheti a lakását 
is. Ezt szeretnénk elkerülni azzal, hogy különböző megoldáso-
kat kínálunk fel neki a tartozás rendezésére.
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Az üzleti szektorban a FŐTÁV értékesítési osztályának szakemberei nap mint nap odateszik távfűtéses aján-
lataikat a tervezők és a beruházók asztalára a gázfűtéssel szemben. Hogy nem kis sikerrel, azt számos ered-
mény bizonyítja, elég, ha csak a legutóbbiakat említjük, azaz, hogy az Árkád II. Üzletközpont és a Futureal épü-
lő irodaháza is a távfűtést választotta. A FŐTÁV honlapján már elérhető az a távhő díjkalkulátor, amellyel immár  
a lakossági fogyasztók is kalkulálhatnak a távhővel. 

A távhőkalkulátor kizárólag a lakossági felhasználóknak készült, 
közülük is a 20 m3/h alatti mérővel rendelkezőknek, akik gázos 
fogyasztók. Abban nyújt segítséget nekik a kalkulátor, hogy kiszá-
míthassák, hogy amennyiben most áttérnének gázfelhasználásról 
távhőre, akkor a fűtésük mennyibe kerülne ezt követően. A kal-
kulátor használója kitölti az éves gázfogyasztást, valamint hozzá 
kapcsolódó adatokat kérdezünk (például: a gázkazán és kémény 
bekerülési költségét), valamint rákérdezünk a gázkészülék és a 
kémény költségére. Ezekből együttesen pedig kapunk egy olyan 
összeget, hogy a karbantartási és fenntartási összegekkel együtt 
ennyibe kerül a gázüzem. Megkérdezi a kalkulátor még azt is, hogy 
hány légköbméteres a lakásuk, és egy-egy hasonló fontos kérdést 
teszünk fel, mint például, hogy van-e használati melegvíz-ellátá-
suk, s az miként történik, vagy a gyermekek számát, s minden ilyen 
kedvezményre jogosító tényezőt számba veszünk. Ezek alapján 
kalkulálunk egy távhős árat, amelyet a kalkulátor használója ösz-
szehasonlíthatja a gázfogyasztása alapján kalkulált összeggel.  
A számítás elméleti ugyan, de minden esetben egyedi konstrukci-
óval számol, amely megmutatja egy átlagos gázfogyasztó és egy 
távhőt igénybe vevő közötti különbséget. 

Ez a kalkulátor igyekszik tehát arra is felhívni a figyelmet, hogy  
a versenytársnak nevezhető gázfűtés esetében figyelembe kell 
venni a díj mellett más költségeket is, mint például a fűtőberende-
zés karbantartási költségeit, valamint a kémény mű-
szaki felülvizsgálata díjait, míg a távfűtésnél 
ilyen plusz költségek nincsenek. Ha tehát 
ezeket az egyéb üzemeltetési költségeket 
is számoljuk és nem pusztán csak a szol-
gáltatás díját, akkor úgy érezzük, hogy 
versenyelőnyben vagyunk a gázszolgál-
tatással szemben, vagyis a fogyasztónak 
sok esetben megérné áttérni távfűtésre. 
Egy lakossági légköbméteres távfűtéses 
fogyasztónak ugyanis nincsen gondja a 
felsorolt egyéb üzemeltetéssel és kar-
bantartással. Kihangsúlyoztuk, hogy a 
gázköltségek számítása esetében nem 
veszik figyelembe a csatlakozási díjat 
és minden egyéb bekerülési költsé-
get, míg a lakossági távfűtés esetében  
a FŐTÁV finanszírozza a beruházást. 

A FŐTÁV célja tehát a kalkulátor 
használatával az, hogy a lakossági 
fogyasztó eldönthesse, hogy me-
lyik fűtési mód esetében jár jobban.  

Van egy olyan régről hozott kép a távfűtésről, amely szerint drága. 
Ez ma már nem igaz ilyen egyértelműen, legalább is a gázfűtés 
díjaival összehasonlítva ma már nem ez a helyzet. A fogyasztó 
persze a két szolgáltató számlái alapján hasonlítja össze a kétféle 
fűtési módot, amely alapján összegszerűen több lesz a távhő díja. 
Csak ara nem gondol a fogyasztó ilyenkor, hogy amennyiben meg-
hibásodás keletkezik a távfűtéses épület hőközpontjában, akkor  
a FŐTÁV szakemberei kimennek, és térítés nélkül kicserélik  
a meghibásodott alkatrészt, megjavítják, mert a hőközpont a leg-
több esetben a szolgáltató tulajdonában van. Ha ugyanilyen hiba 
keletkezik a gázkazánon, azt a gázszolgáltató nem javítja meg, 
mert nem az ő tulajdona, így a fogyasztóra hárulnak az ilyen költ-
ségek, amelyek összege nem szerepel a díjban. Ezek olyan költ-
ségek, amelyeket nem kalkulál bele a fogyasztó akkor, amikor a két 
szolgáltató számláját összehasonlítja. 
Mindenkinek érdemes a FŐTÁV távhőkalkulátorával kiszámolnia, 
hogy milyen költségei lennének, ha a gáz helyett távhőt alkalmaz-
na, de a gázt fogyasztó családi házban élőknek, illetve a társasházi 
közös képviselőnek is érdemes megnéznie, hogy mi lenne akkor, 
ha áttérne távfűtésre. A közös képviselő az, akinek a társas-
ház szintjén fel kell vetnie az ilyen horderejű 
kérdéseket a közösség szá-
mára. 
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GyÜMÖlcSÖSKERT  
AZ ERKélyEM 

A nAGy 
PARAdIcSOM 
AKcIó

Időnként valakik elindítanak olyan akciókat, hogy 
fényképezd le a növényekkel, virágokkal befuttatott 
vagy teleültetett erkélyedet, küldd be, s a legtöbb 
szavazatot elért ilyen fotó tulajdonosa nyer. Túl a 
nyereményen hasznos ez azért is, mert akik ezt 
valamennyire végigkövetik, ötleteket kapnak arra 
nézve, hogy miként lehet barátságosabbá, élhe-
tőbbé tenni egy-egy ilyen néhány négyzetméteres 
„lakrészt”. én ezt továbbfejlesztettem azzal, hogy 
nem csupán barátságossá, hanem hasznossá is 
tettem az erkélyt.

Az egész talán úgy kezdődött, hogy a szomszéd erkélyén az ele-
inte virágnak hitt levélkupac között megláttam piroslani egy epret. 
Másnap már olyan érett volt, hogy szinte kellette magát, legszíve-
sebben leszakítottam volna, de mégse foghattam a környék va-
lóban elszaporodó szarkáira a dolgot, ezért csupán irigykedtem 
egy-két napig, mire a kövér és dúspiros eperszem eltűnt. Ha ez 
megél itt, miért ne érhetne be az erkélyen az én kedvenc para-
dicsomom – gondoltam –, amelynek termesztését már a telken 
kipróbáltam, hozzáértés hiánya így nem akadályozhatja a projek-
tet. ráadásul kihasználhatnám a különleges futó paradicsomom-
nak a jellegzetességét, azaz hogy akár három méter magasra is 
képes felnőni, majd aztán onnan visszahajolva lefelé még egy 
métert lóg, súlyos fürtöket teremve mindegyik szintjén. 
A gondolatot tett követte, de csak a következő szezonban, mert 
abban az évben már késő lett volna kiültetni a palántákat. Megfe-
lelő méretű cserépedényeket és alátéteket választottam – mind-
járt kettőt-kettőt – és megvettem a belevaló termőföldet is. A 
cserepek alján található lyukakon áthúztam egy-egy madzagot, 
megkötöttem, majd a túlsó végét az erkély plafonján találha-
tó napvédő konzoljaihoz erősítettem. Ez a kifeszített kötél fogja 
megvédeni ugyanis a palánták szintenként hozzákötözött ágait a 
széltől, attól, hogy ne törjenek le akkor sem, ha három méteresek 

lesznek. Már csak ma-
guk a palánták hiá-
nyoztak.
Mindenkinek vannak 
élményei arról, hogy 
milyen egy igazán 
jóízű magyar paradi-
csom, amilyet utoljá-
ra gyerekkorunkban 
ettünk. Valahogy így 
vagyunk ezzel a diny-
nye ügyében is, illet-
ve sokáig hasonlóan 
áhítoztunk ugyanígy 
a régi jó kenyérre. A 
paradicsom íze mégis 
a létező világok egyik 
legfontosabb kérdése, 
nem véletlenül nevezte el róla az Úr a világok legjobbik részét. 
Mondtam már vagy sem, nekem létezik egy ilyen futó paradicsom 
beszerző helyem, ami azért van, mert a valaha evett paradicsom 
ízek legjobbikát termi úgy tízegynéhány éve. Menni kell tehát érte 
mintegy 60 kilométert, de megéri, ezért termelgeti itt, ott és eszi 
ezt a fajtát a családom és környezetem most már nem csekély 
része. 
A kiültetés után gyorsan elkezd növekedni és burjánzani a palán-
ta, majd hozza a virágokat, illetve megjelennek a kicsi, de egyre 
nagyobb zöld bogyók az ágakon. Amikor sárgul, aztán pirosodik 
a gyümölcs, fokozottan izgatottá tud válni az ember, hiszen még 
nem tudhatja, hogy vajon ugyanazt a fajtát kapta-e meg, mint 

amelyiktől úgy elolvadt az el-
múlt években. Aztán mikor 
beleharap az első érett para-
dicsomba, akkor édes nyu-
galom árad szét a szerveze-
tében, mind annak középső, 
mind pedig felső rétegeiben.
Az első évben mintegy másfél 
méter magasra futottak fel a 
zsinór mentén a növényeim, 
tehát nem tudtam kihasználni 
egészen a belmagasságot, de 
most itt ülök, ha tehetem, az 
erkélyen és megint bennem 
van kissé az a görcs, hogy 
tényleg a korábbiakhoz ha-
sonló lesz-e az íze, s nézem, 
milyen hibát követhettem el 
tavaly, amit ezúttal nem kelle-
ne megismételnem. Nézem, 
vajon meddig nő a paradicso-
mom idén…

B.Z.
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„HAllHATOK OKOSSÁGOT, 
EZéRT EljÖTTEM”

Közmű Akadémia néven konferenciát szervezett a társasházi közös képviselők számára a FŐTÁV Zrt. június 4-én a 
közüzemi társaságok részvételével. A lurdy házban megrendezett esemény egyik előadója volt dr. György István 
városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes is, illetve a FŐTÁV Zrt., az FKF Zrt., a FŐKERT Zrt., az ElMŰ 
nyrt., valamint a Máltai Szeretetszolgálat egy-egy képviselője. 

Mintegy százötven-kétszáz közös képviselő érdeklődését keltette 
fel az a konferencia, amelyet június 4-én a FŐTÁV szervezett an-
nak érdekében, hogy párbeszéd alakuljon ki a közüzemi társasá-
gok szakemberei és a lakókat, azaz a közszolgáltatók fogyasztóit 
képviselő közös képviseletek között. 
Az alábbiakban a Közmű Akadémián résztvevő közös képviselők 
véleményére voltunk kíváncsiak. Arról kérdeztük őket, hogy miért 
jöttek el, mire voltak leginkább kíváncsiak, illetve eljönnek-e máskor 
is hasonló rendezvényekre.
Egressy Gábor elsősorban a FŐTÁV vezetőinek előadására volt 
kíváncsi, de a szemétszállítás, ezen belül a szelektív hulladékgyűj-
tés aktuális és gyakorlati kérdései is fontosak számára. A iX. kerüle-
ti józsef Attila Lakótelep 60 lakásos négy lakóházának képviselője 
elmondta, hogy jó alkalom ez többek között arra is, hogy beszél-
getni lehet akár a társaság vezérigazgatójával, vagy Balog úrral, a 
FÖTÁV kapcsolati és üzletfejlesztési igazgatójával a legapróbbnak 
tűnő kérdésekről is, amelyek azonban a közös képviseletek szá-
mára mindennapos problémák, és amelyeket az épületeik jó mű-
ködése érdekében nekik meg kell érteniük. 
Barna Sándor, aki a Xi. kerületi Karinthy utca 9. számú, mintegy 
100 lakásos épület közös képviseletét látja el, elmondta, hogy az 
ember mindig valami újat vár, amikor egy ilyen rendezvényre meg-
hívják. Arra a kérdésre, hogy vajon ezúttal látott-e, hallott-e vala-
mi újdonságot, azt válaszolta, hogy Fekete Csaba, a FŐTÁV Zrt. 
vezérigazgatója előadása érdekes volt számára annyiban, hogy a 
szolgáltató láthatóan a tetőre szerelhető napelemes megoldást ré-
szesíti előnyben a napkollektoros megoldással szemben. Ez azért 
fontos számára, mert a lakóközösségük eddig a napkollektor fel-
használásában gondolkodott, de az itt hallottak alapján könnyen le-
het, hogy megváltozik a véleményük és a napelemek alkalmazása 
mellett teszik le a voksot.

Fischer Ferencnek a korábbi önkormányzat nagyszabású kö-
zös képviselői rendezvényeiről nagyon rossz véleménye volt, de 
ő egyébként is mindent meg tud közvetlenül a szolgáltatótól, mert 
például a FŐTÁV-nak a szerelőivel, vagy akár az adminisztratív, 
akár pedig az ügyfélszolgálati szakembereivel mindig személyes, 
kifogástalan kapcsolata volt. A Kispesti Lakásszövetkezet elnö-
ke, aki egyben egy 76 lakásos épületet képvisel, elmondta, hogy 
rendkívül érzékenyen érintette őket az ügyfélszolgálatok számának 
csökkentése. Valamikor a Kispesti Áruházban is volt lehetőség a 
távfűtéssel kapcsolatos ügyek intézésére, most pedig el kell men-
niük egészen az Árkádban működő ügyfélszolgálathoz. Az igaz-
sághoz tartozik – mondta –, hogy Csepelen, a CSEVAK irodájában 
működik egy asztal, amelynél a FŐTÁV ügyeit beveszik ugyan, de 
tényleges ügyintézést ott nem folytatnak. 
Fischer Ferenc érdeklődéssel várta továbbá a FŐKErT képvise-
lőjének előadását, mert jogi vitájuk van a szolgáltatóval azzal kap-
csolatosan, hogy övék-e a terület a ház körül, s így a fűnyírás való-
jában kinek a felelőssége. Ugyancsak előre látható, hogy a házhoz 
tartozó szelektív hulladékgyűjtéssel összefüggően is bajban lesz-
nek majd, mert nincs hely a szelektív kukáknak a tároló helyiség-
ben, kint pedig nem lehet hagyni, mert ellopják őket. A nyilatkozó 
képviselő attól függetlenül, hogy a korábbi rossz tapasztalatai alap-
ján kezdetben kételkedett a rendezvény 
sikerében, el- mondta: mindettől függet-
lenül hallhatok okosságot, ezért eljöttem, 
tehát nem zár- kózom el 
a jó kezdemé- nyezések 
elől. B.Z.
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Új ÜGyVEZETéS,  
Új célOK

– Mi a tevékenységi köre 
ma a FŐTÁV-Komfort Kft.-
nek? 
– A FŐTÁV-Komfort Kft. azzal 
a céllal alakult, hogy a FŐTÁV 
szolgáltatási területén saját 
beruházásban is megvaló-
sulhassanak az akkoriban tá-
mogatást élvező úgynevezett 
kapcsolt energiatermelő pro-
jektek. A gázmotoros beru-
házások kezelése, valamint a 
Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zrt. Hulladékhasznosító Mű-
vében tavaly átadott gőzturbi-
na-beruházás menedzselése 

jelentette a cég alaptevékenységét egészen a közelmúltig. 2007-
től kezdődően ugyan fogyasztói költségosztási szolgáltatást is 
végzett a cég, ez a tevékenység azonban tulajdonosi döntés alap-
ján a 2011. év végével befejeződött, csakúgy, mint kissé később 
az egyéb hőtermelő 
telephelyek, példá-
ul a tömbkazánházak 
üzemeltetése. Mivel a 
villamos energetika, 
energiatermelés sajnos 
a jelenlegi piaci környe-
zetben nem, illetve csak 
szerény mértékben jö-
vedelmező, ezért arra 
kell számítanunk, hogy 
erőfeszítéseink ellenére 
a jövőben ezen beruhá-
zások már nem fogják 
fedezni a társaság mű-
ködési költségeit.

– Mit tud újítani a 
társaság, mi várható a jövőben?
– A FŐTÁV-Komfortnál a fentiek részbeni következményeként az 
elmúlt évben megalkotásra és elfogadásra került egy fenntartha-
tóságot célzó középtávú stratégia. E stratégia szoros összhang-
ban van a FŐTÁV azon üzletfejlesztési elképzelésével, amely egy 
olyan ügyfélorientált működési modell kialakítását vizionálja, ahol 
a FŐTÁV ügyfelei a távhőszolgáltatás mellett egyéb kapcsolódó 
szolgáltatásokhoz is hozzájuthatnak a társaság közreműködé-
sével. A leginkább aktuális és jellemző példája ennek a Komfort 
szempontjából a távfűtési rendszerek szekunder oldali javítása, 

korszerűsítése, amelyet társaságunk 2012 őszétől már elérhetővé 
is tett az ügyfelek részére. A szolgáltatás keretében a fogyasztók-
nak lehetőségük van fűtési rendszerük javítását, beszabályozását, 
vagy akár lakásuk radiátorainak, illetve radiátorszelepeinek cseré-
jét a Komforttal elvégeztetni, természetesen a piac körülményeihez 
igazított árazás mellett.

– Mi várható, lesz erre nagyarányú igény  
a lakosság részéről?
– A piac érezhetően létezik, az érdeklődés meghaladja korábbi vá-
rakozásainkat is. Ebben eddigi tapasztalataink alapján döntő sze-
repe van a FŐTÁV ügyfélszolgálati és üzleti értékesítési osztályain 
dolgozó kollégáknak is, akik segítségünkre vannak abban, hogy az 
igények megtaláljanak minket. Emellett a FŐTÁV legutóbbi hírleve-
lében közzétett lakossági felhívásának is látjuk már az eredményét, 
hiszen postai kézbesítése óta naponta akár 6-7 e-mail is érkezik 
hozzánk különböző problémákkal, megoldandó feladatokkal kap-
csolatosan. Szerencsére a nagyszámú kiadott ajánlatból munkák 
is születnek: az elmúlt fél év folyamán számos kisebb és nagyobb 
teljesítésünk is volt már, illetve nemrégiben beérkezett az első iga-
zán nagy értékű önkormányzati megrendelés is, amely – ha végül 
sikeresen zárjuk a projektet, amelyre minden körülmény adott 
– kiváló példája lehet majd a társaságcsoporton belüli együttmű-
ködésnek, amelynek köszönhetően végeredményben az ügyfél is 
jobban jár majd. Ez tehát a legfontosabb, kiemelten kezelt fejleszté-
si irány a Komfort számára, de emellett további célunk, hogy társa-
ságunkat az anyavállalat megbízható, profi partnernek tekintse, és 
minőségi, piaci körülmények között is életképes belső szolgáltatá-

sokat nyújthassunk szá-
mára, feltéve persze, 
hogy erre megkeresés 
érkezik hozzánk. Ennek 
első példája egyébként 
az idén júliustól elinduló 
EpH szabványosítási 
tevékenységünk, amely 
a FŐTÁV tulajdonú 
hőközpontok távfel-
ügyeletbe állítása során 
jelentkezik megoldandó 
feladatként. 

– Gazdaságilag 
miként teljesít a cég 
jelenleg, illetve mi 
várható a jövőben?

– A korábban már említett okok miatt sajnos a tavalyi évben 
veszteségesek voltunk, és némileg csökkenő mértékben 
ugyan, ám idén is veszteséget könyvelhet majd el a cég. Emel-
lett a fejlesztésekre és a Komfort piacképessé és fogyasztó 
centrikussá tételére még az idei évben anyagi áldozatot ho-
zunk, ami rövidtávon ugyan némileg tovább rontja a mérle-
günket, azonban hisszük, hogy az ezzel kapcsolatos erőfeszí-
téseink meg fognak térülni. Célunk, hogy 2014-15-re már egy 
stabilan, eredményesen működő társaság legyen a FŐTÁV-
Komfort.

A FŐTÁV-Komfort Kft. – a Budapesti Távhőszolgáltató 
(FŐTÁV) Zrt. leányvállalataként – 2000 májusában jött 
létre többek között a gázmotoros hőtermelés üzemel-
tetésére. A FŐTÁV-Komfort frissen kinevezett igazgató-
ját, Kurucz Balázst a társaság jelenlegi helyzetéről és 
jövőbeli céljairól kérdeztük.
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– Miben látja az ilyen rendezvény célját, mint amilyen 
például a Közmű Akadémia nevű esemény, amelyet 
most a FŐTÁV szervezett a budapesti társasházak  
közös képviselői részvételével?
– Korábban a főváros cégei – a Fővárosi Közterület-
fenntartó Zrt., a FŐTÁV és különböző más cégek is – a 
lakossági igényeknek megfelelően közös képviselői, il-
letve lakossági kezdeményezésre fórumokat tartottak, 
amelyek jó alkalmat szolgáltattak arra, hogy a lokálisnak 
tartott problémákra válaszokat találjanak. A mostani ren-
dezvény, a társasházi közös képviselők összehívásával 
életre hívott Közmű Akadémia azonban nem az egyedi 
problémák rendezésére szolgáltat alkalmat, hanem olyan 
jellegű párbeszédre ad lehetőséget, amelyen a résztve-
vőknek lehetőségük nyílik a szolgáltatásokkal összefüggő 
javaslataikat megtenni. Többek között egy olyan klubnak 
a létrehozatalára is javaslat született, amelyen kötetle-
nebb formában is el tudják mondani egymásnak a tapasz-
talataikat a közös képviselők. A Közmű Akadémia tehát 
egy olyan, kölcsönösen hasznos párbeszéd, amelyen a 
Fővárosi Önkormányzatnak is lehetősége adódik átadni 
az információkat, és amely egyben megfelelő hidat képez 
a közös képviselők és a Fővárosi Önkormányzat között, 
amely csatornán keresztül eljuthatnak az üzenetek a la-
kosságtól a városvezetéshez.

– Milyennek találja jelenleg ezt a kapcsolatot a Fővá-
rosi Önkormányzat és a budapestiek között?
– Tarlós istván főpolgármesteri programját végrehajtva át-
szerveztük a városüzemeltetés intézményrendszerét is. 

Először a régi struktúrát kel-
lett megváltoztatnunk ahhoz, 
hogy a főváros adottsága-
it jobban kihasználhassuk. 
Olyan programokat kívántunk 
elindítani, amelyekkel a lakó-
közösségekhez eljuthatunk, 
ugyanakkor az is nyilvánvaló, 
hogy a döntéseknek szakmai 
alapon kell megszületniük. 
Ezért hoztuk létre a közle-
kedés területén a Budapesti 
Közlekedési Központ (BKK) 
Zrt.-t, míg a többi közmű irá-
nyítására a Budapesti Város-

üzemeltetési Központ (BVK Holding) Zrt.-t. Az egyértelmű 
célunk már akkor az volt, hogy alacsonyabbak legyenek 
a díjak, megfizethetőbbekké váljanak a közszolgáltatá-
sok, mint korábban. A hazai jövedelemszinthez képest 
ugyanis rendkívül magas összeget emészt fel a rezsi. Ez 
nem a szolgáltatók hibája, hanem a korábbi városvezeté-
sé, amely a privatizációval és az alkalmazott díjpolitikával 
olyan piaci viszonyokat szabadított rájuk, amelyek miatt 
a működést másképp nem lehet kigazdálkodni. A rezsi-
csökkentés társadalompolitikai problémára ad választ 
azzal, hogy elviselhetőbb közszolgáltatási árakat teremt 
a lakosság számára. Az eddigi 10 százalékos csökkentés 
egy olyan beavatkozás volt, amely megteremti a lehetősé-
gét annak, hogy a szolgáltatásokat eltereljük a nonprofit 
működés irányába. 

– Miként értékeli a közös képviselők szerepét a fővá-
ros működésében?
– Ennek a konferenciának is az az egyik üzenete, hogy 
a Fővárosi Önkormányzat vezetése nagy jelentőséget 
tulajdonít a közös képviselők tevékenységének. A buda-
pestiek döntő hányada társasházban él, s ezen belül is 
nagy az aránya a távfűtéssel ellátott lakásban élőknek.  
A távfűtéssel összefüggő feladatokon kívül a közös képvi-
selők vállát nyomja az összes közüzemmel kapcsolatban 
felmerülő napi probléma és azok megoldása azért, hogy 
az adott épület, s rajta keresztül a város is élhetőbb le-
gyen, megfelelőbben működjön.

Bodzay Zoltán

AZéRT, HOGy AZ éPÜlET, S A VÁROS IS 
jOBBAn MŰKÖdjÖn

A FŐTÁV Zrt. szervezésében június 4-én a közös képviselőknek megrendezett Közmű 
Akadémia elnevezésű konferencián a közüzemi társaságok vezetőin kívül előadást tar-
tott dr. György István városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes is, akit a ren-
dezvény szünetében kérdeztünk. 

Interjú dr. György István főpolgármester-helyettessel
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A FŐTÁV OKOS-HÁZAI 
inTERjÚ GUGyEllA jÁnOS  
lAKÁSSZÖVETKEZETI ElnÖKHElyETTESSEl

– Mi a ház előtörténete? Hogy jutottak el odáig, ahol ma 
tartanak, azaz, hogy a ház felújított és szigetelt kívülről, 
belül pedig elvégezték az energetikai korszerűsítéseket, 
amelyek jelentős megtakarításokat hoznak?
– A ház előtörténetéről annyit mondanék, hogy én személy 
szerint 1971-től kezdődően igazgatósági tag voltam a lakás-
szövetkezetünknél. A korábbi évtizedekben több fajta vezetés 
volt. A 90-es évek elején az volt a gyakorlat, hogy a lehető 
legnagyobb összeget meg kell takarítani, nem kellenek felújí-
tások, mert az pénzbe kerül, s lehetőleg legyen minél kisebb 
összegű a közös költség. Ekkor mi néhányan kikerültünk a 
vezetésből. Teltek az évek, miközben a tulajdonosok ráéb-
redtek, hogy az épületet mégsem lehet elhanyagolni. Ekkor 

a vezetést leváltották, s visszahívtak minket. Lényegében 
tehát 1995-től működik az a vezetés, amely most is viszi a 
ház ügyeit. Amikor minket visszahívtak, az volt az alapszem-
léletünk – és ezt meg is mondtuk nyíltan annak idején, hogy 
ennek alapján vegyenek vissza –, hogy nem az az elsődleges 
célunk, hogy minél olcsóbb legyen a közös költség, hanem 
javítani szeretnénk az épület műszaki állapotát. Egy épületre 
ugyanis mindig költeni kell, hiszen csak egy darabig új, azután 
lassan minden elkezd öregedni benne. Ennek a szemléletnek 
lett eleinte az  eredménye, hogy kiűztük az épületből a linóleu-
mot, leköveztük a közös területeket, felújítottuk az elektromos 
hálózatot, ezzel megszüntettük azokat a tűzveszélyes ponto-
kat, amelyek eredetileg az épületben sajnos adottak voltak. 
Ám az igazi nagy változást a Távhőtörvény megjelenése je-
lentette a gondolkodásunkban, amikor kilátásba helyezték, 
hogy nem átalánydíj lesz majd, hanem a mérés szerint lehet 
fizetni. Ekkor azzal a kollégánkkal, aki épületgépész, belemé-
lyedtünk ebbe a dologba, és elkezdtük az épület energetikai 
részeit felújítani. 

A FŐTÁV OKOS-Házak programjának 
négy nyertese mintaépületként szolgál 
arra, hogy milyen energetikai korsze-
rűsítések lehetségesek a távfűtött épü-
letekben és azokkal mekkora mértékű 
megtakarítások érhetők el. A FŐTÁV 
által segített OKOS-Házak egyike a XV. 
kerületi nyírpalota utca 1-21. számú 
épület. Egy ház története bontakozott ki 
a szemünk előtt, amikor Gugyella jánost, 
az Újpalota I. számú lakásszövetkezet 
elnökhelyettesét kérdeztük a ház felújítá-
sának elmúlt években végrehajtott lépé-
seiről.



13

– Milyen energetikai 
felújításokat végeztek 
el, és ezek következ-
tében milyen eredmé-
nyeik születtek  
a fogyasztásban?
– 2000-ben és 2001-ben 
valósítottuk meg az épü-
let dinamikus strang- 
szabályozását, termo-
sztatikus radiátorszelepe-
ket szereltünk fel, illetve 
a hőközpontba frekven-
ciaváltós szabályozás 
került. Ez a rendszer már 
azt eredményezte, hogy 

energiamegtakarítást lehetett elérni. Míg 2000 előtt 18 ezer gj 
volt az épület fogyasztása, addig 2001-ben lement 16 ezerre, 
majd a fűtésszabályozás megvalósítása után lement 14 ezerre. 
Nagy visszaesés következett be 2007-ben, amikor megtörtént 
az épület szigetelése, és 2012-ben megint, amikor áttértünk az 
online rendszerű költségmegosztás alkalmazására. A szabályo-
zásoknak és energetikai felújításoknak köszönhetően 10 ezer 
gj alá ment az éves hőfogyasztás. Ez utóbbinak azért van nagy 
jelentősége, mert nem úgy van vele, mint a hagyományos költ-
ségmegosztókkal, hogy leolvassák, aztán egy év múlva kiderül, 
hogy mennyit fogyasztott az illető, hanem számítógépről bárki 
bármikor a saját fogyasztási adatát lekérheti. Ellenőrizni tudja 
tehát a saját fogyasztását, így abba be is avatkozhat a termo-
sztátja állításával, s mindezt papír alapú elszámolás nélkül meg-
teheti, bár aki igényli, az egy diagram szerű kimutatást kaphat. 

– Mindehhez milyen programok, támogatások  
segítségét vették igénybe?
– Amin csak lehetett, minden programon vagy pályázaton részt 
vettünk korábban is, és ezt, mint az az OKOS-Ház pályázat is 
mutatja, folytatjuk a mai napig is. A kerületben is nyertünk pá-
lyázatot, így nyertük el 2005-ben a panelpályázatot is. Az álla-
mi támogatás és a FŐTÁV 10 százalékos kedvezménye révén 
tulajdonképpen a tulajdonosoknak egy fillérjükbe se került az 
ÖKO-program, csak 3 évig le kellett mondani a 10 százalék ked-
vezményről, de azóta ezt s kapják a lakók. 

– Akkor tehát egyértelmű volt, hogy a FŐTÁV OKOS-Ház 
pályázatán elindulnak?
– Amikor a FŐTÁV kiírta ezt a pályázatát, tulajdonképpen nem 
adtunk magunknak nagy esélyt, hiszen tudtuk, hogy kisebb há-
zakat akar támogatni a szolgáltató abból az 50 millió forintból, 
amely nagy házaknak valóban nem elegendő a pályázatban 
szereplő korszerűsítésekhez. Vélhetően mégis azért nyertünk, 

mert nálunk már sok minden korszerűsítés korábban megtör-
tént, csak azt kellet kiegészíteni.

– és végül mire kaptak lehetőséget a FŐTÁV-tól?
– Az épületünk 350 lakásából 85-ben nem volt távleolvasásos 
vízóra, ami hiányosága volt a rendszerünknek. Amikor ugyanis 
a vízórák online leolvasásának beruházását végeztük, akkor a 
lakástulajdonosaink maguk döntöttek a beszerelésről, mert azt 
nem közös pénzből valósítottuk meg, így nem kérte mindenki. 
Akik akkor ellenezték ezt a korszerűsítést, mert attól tartottak, 
hogy ellenőrizve lesznek, hogy mikor mennyi vizet fogyasztanak, 
azok most a pályázat megnyerésével vállalták a beszerelést, 
Amit kaptunk még a FŐTÁV-tól, azok az ökoperlátorok, amelye-
ket a csapokra szerelnek fel és így kisebb lesz a fogyasztás. Na-
gyon szép eredményekről számolhatok be, hiszen ezek révén 
egyértelműen kimutathatóak a megtakarítások. Tavaly október-
ben szerelték fel ezeket az ökoperlátorokat, így már három mé-
rési adatból egyértelműen megállapítható, hogy használatukkal 
15 százalékos megtakarítás érhető el, ennyivel csökkent tehát 
a melegvízfogyasztás. A harmadik olyan elem, amit a FŐTÁV 
OKOS-házak programjának köszönhetünk, az a háztetőre most 
nemrégiben felszerelt napelem rendszer. Ennek megtakarítási 
eredményeit még nem ismerjük, mert még nincsenek mérése-
ink. Összességében azonban minden jel arra mutat, hogy meg-
érte jelentkeznünk az OKOS-Házak pályázatra. 

B.Z.

A KÖlTSéGOSZTóK néGy GEnERÁcIójA

A költségosztásnak immár a negyedik generációját éljük. 
Az első egy párologtatós rendszer volt, amely azon az elven 
működött, hogy amennyi folyadékot elpárologtatott a fűtött 
helyiség, annak arányában fogyasztott a lakástulajdonos.  
A második generációja az ilyen készülékeknek a digitá-
lis kijelzős, de manuális leolvasást igénylő készülék volt, 
amelynek leolvasásáért be kellett menni a lakásba, ami nem 
mindig egyszerű. Még mindig léteznek ilynek, de gugyella 
jános szerint rendkívül nehézkes ezzel a rendszerrel az 
adatok begyűjtése. A harmadik a digitális költségmegosztó 
készülék, amelyet külső rádióleolvasással lehet ellenőrizni, 
ami már jobb megoldás az előzőeknél. Ezek a megoldások 
azonban mind olyanok, hogy a készüléket évente egyszer, 
vagy kétszer olvassák le, s ha közben bármi meghibáso-
dás van, csak a végén derül ki, hogy működött-e, s ha igen,  
miként működött. 
A negyedik generáció az, amit a FOTÁV is gyakran használ,  
a havi leolvasásos rendszer, de még ennél is jobb az online 
leolvasás. Ezen ugyanis bármikor, bármit vissza lehet nézni, 
illetve az éppen adott időben is figyelni lehet a fogyasztást. 
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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. A távhődíj mely részének egységárait csökkentette 
a FŐTÁV 2013 januárjától a lakossági fogyasztóinak?

1  az alapdíj
2  a hődíjat
X  mindkettőt

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  27 %-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  mérés szerinti díjfizetés
X  a fogyasztás alapján számított díjfizetés

12. Hány éve szolgáltat Budapesten a FŐTÁV?

1  10 éve
2  53 éve
X  110 éve

13. Hány egyenlő összegű számlát kap egy évben  
az egyenletes díjfizetés alapján a díjfizető?

1  12-t
2  11-et
X  13-at

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

mailto:magazinjatek@fotav.hu
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Tudta-e Ön?

?hogy nagyobb javításokért is fordulhat hozzánk?

hogy egy mozdulattal is pénzt takaríthat meg?

hogy ki dönthet a díjszétosztási arányokról?

Tudta-e Ön,

Tudta-e Ön,

Tudta-e Ön,

Tudta-e Ön,

A FŐTÁV Zrt. 2012 őszétől indította el szekunder rendszeri szolgáltatásait, amelyek  
keretében a fogyasztóinknak térítés ellenében lehetőségük van fűtési rendsze-
rük javítását, beszabályozását, vagy akár lakásuk radiátorainak, illetve radiátor-
szelepeinek cseréjét közvetlenül a társaságtól megrendelni. Ha Ön, vagy társas-
háza hibát észlel, esetleg időszerűnek ítéli elavult fűtési rendszerének felújítását, 
vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Kollégáink rövid határidővel, kedve-
ző áron, számla és garancia nyújtása mellett kínálnak szakértő megoldásokat Önnek.  
Elérhetőségek: 06-40-200-108, e-mail: info@fotav-komfort.hu

A díjszétosztási arányok meghatározásáról, annak módosításáról jogszabályok alapján 
kizárólag a tulajdonosi közösségek képviselői rendelkez(het)nek. Társaságunk nem jogo-
sult vizsgálni, hogy a hődíjak havonkénti elszámolásához, valamint az utólagos elszámo-
láshoz megadott díjszétosztási arányokat milyen szempontok figyelembe vételével hatá-
rozták meg.
A fentieknek megfelelően a lakások radiátoraira felszerelt fűtési költségmegosztók, vala-
mint a lakásokban megtalálható melegvízmérő órák a hőközpontban mért hőfelhasználás 
díjfizetők közötti fogyasztással arányos felosztását segíthetik elő.

Az épület által felhasznált őszhőenergia csökkentésére számos lehetősége adódik a lakó-
közösségnek, mint például: megfelelő hőszigetelés és megfelelő nyílászárók kialakítása;  
a fogyasztói rendszer fűtéskorszerűsítése; a melegvíz cirkulációs rendszer korszerűsítése; 
fogyasztással arányos hődíj-felosztás; megfelelő üzemviteli paraméter választás; a termo-
sztatikus radiátorszelep helyes használata. A különböző épület szintű korszerűsítéssel nem 
csak az energiafelhasználás csökkenthető, de várhatóan az adott ingatlan is vonzóbbá válik.

A korszerűsített épületek esetében a termosztatikus radiátorszelepeket a nyári időszak-
ban ütközésig szükséges balra fordítani, teljesen nyitott állásba, és javasolt így hagyni azt  
a fűtés őszi beindításáig. Ezzel megnövelhetjük a szelep élettartamát, valamint segíthetjük 
az épület vezetékeinek ürítését, töltését, légtelenítését. Amennyiben a szelepek egész nyá-
ron elzárt állapotban vannak, akkor azok sajnos letapadhatnak. A feladatát ellátni nem tudó 
szelepet csak térítés ellenében javítják vagy cserélik ki a vállalkozók.

hogy miként csökkentheti az energiafelhasználást a lakóközösség?

mailto:info@fotav-komfort.hu





