
e-Magazin
2 0 1 3   Ö S Z

Egyenletes díjfizetés
4. oldal

A minőségi fűtésindítást a 
lakóközösségek is segíthetik 

6-7. oldal

Borfesztivál és szüret 
8. oldal

Kampány a szép  
és takarékos panelért 

12. oldal

Csak a FŐTÁV-kémény 
csúcsa állt ki a ködből 

10-11. oldal

FŐTÁV E-TOTO
14. oldal



A FŐTÁV Zrt. pályázatot  hirdet az „I LOVE  
PANEL – Legtakarékosabb épület” címmel  
olyan budapesti távfűtéses panelépületek  
számára, melyek az energiahatékonysá-
gi szempontokat figyelembe véve töre-
kedtek a fogyasztásuk csökkentésére, és 
eredményeket értek el.

A FŐTÁV a pályázat eredményeképpen konkrét  
fogyasztási adatokkal szeretné alátámasztani, hogy a  
korszerűsítési folyamatoknak köszönhetően jelentős 
megtakarítások érhetők el, azaz, hogy a korszerűsí- 
tett távfűtéses panellakás fenntartása a közhiedelemhez 
képest olcsó. A pályázat három tényező alapján hason-
lítja össze az épületek energiamegtakarítási szokásait: 
hőfelhasználás, vízfelhasználás és áramfelhasználás.

Azokat a panelházakat, amelyek lakói a legtaka-
rékosabb életmódot választották, 1-1 db 1 kWp  
villamos teljesítményű napelem szettel jutalmaz-
za a FŐTÁV, továbbá a nyertes épületek és  
lakásaik számára a FŐTÁV-KOMFORT Kft. 20% ked-
vezményt biztosít 2014. 08. 31-ig a szekunder, azaz 
hőközponton túli rendszeren megrendelt javításra, kar-
bantartásra, korszerűsítésre.

A jelentkezési feltételek részleteit elérhetik a http://www.fotav.hu oldalon. A pályázati csomag elküldésére 2013. szeptember 11. 
és október 11. között van lehetőség. A pályázati kiírásban pontosan definiált szempontrendszer szerint a szakmai zsűri döntése 
nyomán a három legtakarékosabb épület lesz a nyertes. A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseiket írásban az ilovepanel@
fotav.hu e-mail címen szeptember 26-ig tehetik fel. 

Projekt logó tervek
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Szeptember végén már annyira belemelegedtünk a mun-
kába, iskolába, ki-ki abba, amivel éppen foglalkozik a hét-
köznapokon, hogy a nyár emléke már a múlté, eszünkbe 
se jut, hogy néhány héttel ezelőtt még milyen vizek partján 
süttettük magunkat a kelleténél valamivel mindig vörösebb-
re. Már az iskolák alsó tagozatos osztályaiban is túl vannak 
a tanárok a szokásos kérdéseken, azaz, hogy mit csinálta-
tok gyerekek a nyáron (?). 
Már a rezsicsökkentésről szólnak a híradások, ami le-
csapódik valamiképp a mindennapjainkba is. A FŐTÁV 
ügyfélszolgálatán megkérdezett  egyik XV. kerületi távfű-
téses lakásban élő hölgy szerint jó irányban haladunk a 
rezsicsökkentéssel, különösen azok után, hogy véleménye  
szerint korábban indokolatlanul sokszor és nagymértékben 
emelték a közüzemi díjakat.
Az ősz a szüret évada is, amikor a szerencsések, akik ren-
delkeznek valamennyi szőlővel, azok mostanában gyakran 
néznek az égre, hogy le kell-e szedni gyorsan a termést, 
mielőtt beköszöntene egy hosszabb csapadékos időszak, 
vagy az utolsó napsugarak érleljék még tovább, ameddig 
csak lehet, s akkor lesz igazán magas a szőlő cukorfoka. 
Mások pedig inkább kóstolgatják az országszerte megsza-
porodott borkóstolókon a nedűt, bízva abban, hogy a ko-
rábbi termés is tartogat még valami felfedezni valót. 

Kedves Olvasónk!
A FŐTÁV számára a rezsicsökkentés végrehajtása mellett 
a legfontosabb szezonális tennivaló a fűtésindítás zökke-
nőmentes lebonyolítása, ami szervezeti és műszaki tenni-
valók sorozatával jár együtt. A szolgáltató a fűtési szezonra 
történő felkészülést több szakaszban már korábban el-
kezdte, de a munka java szeptember elejére jutott. 
A távhőszolgáltatást igénybe vevők azzal járulhatnak hoz-
zá a biztonságos üzemkezdethez, ha a nyárra időzített 
lakásfelújítási és fűtéskorszerűsítési munkálataikat szept-
ember 15-ég befejezik, mert ezt követően bármikor jöhet 
egy olyan napi átlaghőmérséklettel beköszöntő időszak, 
amikor már fűteni szükséges.
Noha a távfűtés nem csupán a panelépületek sajátja,  
a FŐTÁV igyekszik megváltoztatni azt a képet a panelhá-
zakról, amely az elmúlt évtizedekben kialakult, s amely kép 
nem mindig indokolt a panelek esetében. A tévhitek és az 
előítéletek eloszlatása érdekében a FŐTÁV többfajta kam-
pányba kezdett nemrégiben. Ilyen volt az Urbanista bloggal 
közösen lebonyolított Lakótelep bajnokság, valamint szin-
tén erre irányul a FŐTÁV legújabb, I LOVE PANEL elne-
vezésű kampánya. Mindezekről az őszi e-Magazinunkban 
részletesebben is beszámolunk, aminek olvasásához kel-
lemes időtöltést kívánunk.

A FŐTÁV e-Magazin szerkesztői
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A FŐTÁV ügyfélszolgálatain nagy a forgalom ilyenkor, amikor a fűtési szezon elkezdődik, de sokan csak 
a szokásos ügymenet szerinti problémákkal keresik fel az irodákat. Ezek közül talán a leggyakoribb eset 
az, amikor lakáscsere intézése miatt mind a régi, mind pedig az új lakástulajdonos megjelenik az ügy-
félszolgálaton, hogy a díjfizető változását a szolgáltatónak bejelentsék. Ilyen esetekben óhatatlanul dön-
tés előtt áll az új tulajdonos, hogy a jövőben az egyenletes díjfizetést választja-e, vagy inkább a mérés 
szerinti elszámolást. Egy ilyen párbeszédnek lehettünk tanúi a FŐTÁV Árkád üzletközpontban található 
ügyfélszolgálatán, amikor az ügyintéző kérdésére az új tulajdonos azonnal rávágta, hogy az egyenletes 
díjfizetést választja. „Azért az egyenletest választottam – mondta az ügyfél –, mert nekem az kiszámítha-
tóbb, egyszerűbb.” De értik-e vajon az ügyfelek, hogy mi közül választhatnak? Erről kérdeztünk néhány 
díjfizetőt.

AZ IDŐsEBBEK örüLTEK jOBBAN 
AZ EgyENLETEs DíjFIZETésNEK

...aki 5 épületben 252 lakás közös képviseletét látja el a 
XVIII. kerületi Lakatos úti lakótelepen. Tapasztalatai szerint 
a lakótelepen élők örültek az egyenletes díjfizetés beve-
zetésének és érdekes módon az idősebbek többen éltek 
vele, mert ez egy fokozatos díjfizetés, amikor nem kell egy-
szerre nagy összeget fizetniük, hanem az év során elosztva 
kiegyenlítődik a távhődíj terhe. 
Az öt házat 1966-ban építették, de nemrégiben felújították 
az épületeket és a hőközpontokat is, így remélhetően a 
közeljövőben nem kell nagyobb meghibásodásokkal szá-
molni. Ezért nem látták szükségét egyelőre annak, hogy 
Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató Szerződést (ÁÜTSZ) 
kössenek. Később azonban megfontolják, hogy megéri-e 
nekik megkötni a szerződést. 

...nem egy bonyolult ügy miatt érkezett az ügyfélszolgálatra, 
csupán a szokásának megfelelően – mint ahogy minden hó-
napban – a távhődíját fizette be. Az egyenletes díjfizetéssel  

kapcsolatosan még nem sok tapasztalata van, de jó do-
lognak tartja. Az előnyei mellett azonban szerinte van egy 
hátránya is, azaz ha egy különösen hideg telünk lesz idén, 
akkor az elszámoló számlán nagy összeg jelentkezik majd. 
– Az ELMŰ-nél megjártam ezzel, mert a korábbi évben 
kevesebb volt a fogyasztásom, s így levették az átalánydíj 
összegét, de ezt követően meg magas lett az elszámoló 
számla. Aztán a sok utánajárás következett, mire beállítot-
tak egy megfelelő összeget. A FŐTÁV-hoz jövök minden 
hónapban, így itt talán nem lesz gond megbeszélni a dol-
gokat. Úgy lenne jó, hogy amikor lezárják az évet, kikül-
denének egy levelet, hogy ennyi és ennyi lesz a díj, majd 
bejönnék, s megbeszélnénk a továbbiakat – mondta Varga 
Károlyné. 

...egy olyan földszinti lakásban lakik, amely hidegnek szá-
mít, s mint mondja, januárban is bejön majd az ügyfélszol-
gálatra, mert nem szeretné, ha később túl nagy lenne az 
elszámoló számla. Az egyenletes díjfizetésről még nincs 
sok tapasztalata, véleménye szerint majd akkor derül 
ki minden, ha túl leszünk a téli időszakon, illetve amikor 
megkapjuk majd jövő évben az elszámoló számlát. 
Mint elmondta, eddig az ügyfélszolgálaton mindig nagyon 
készségesen segítettek neki, ezért azt gondolja, hogy ez 
akkor is így lesz, ha majd a leghidegebb időszak végén 
bejön megtudni, hogy mire számíthat az elszámoló szám-
lával kapcsolatosan.

rOmFA IsTVÁNNé

a Fórum-18 Lakásfenntartó 
Szövetkezet vezetője

VArgA KÁrOLyNé 

a XVII. kerületből

KOVÁCsNé KuruCZ 
Mónika 

a XV. kerületből
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A LAKóKöZösségEK Is sEgíThETIK
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A Fűtési idény ugyan elkezdődött, de kisebb-nagyobb zökkenők mindig adódhatnak abból, ha a szolgáltató  
és a lakóközösségek között létrejött üzemviteli megállapodások nem naprakészek, ha nem azt tükrözik,  
amit a lakók szeretnének. A felkészülésről és a fűtési időszak kezdetének legfontosabb teendőiről  
a FŐTÁV fűtésindításért felelős projekltvezetőjét, Kónya Zsoltot kérdeztük.

– A fűtési időszak fogalma gyakran összekeveredik a sajtóban 
és a fogyasztók körében is. mikortól meddig tart végül is ez az 
időszak?
– A 2005-ös Kormányrendeletben van meghatározva, hogy a fű-
tési időszak szeptember 15-étől május 15-éig tart. Ez ugyan egy 
egységes időszak, de ezen belül megkülönböztetünk egy perem 
időszakot, amely szeptember 15-étől október 14-éig, illetve a fűtési 
időszak végén április 16-ától május 15-éig tart. Ezeken az idősza-
kokon belül van lehetőségük az épületek tulajdonosi közösségeinek 
külön rendelkezés alapján kérni vagy nem kérni a fűtésszolgáltatást. 
Az említett peremidőszakot követően minden épületben elkezdődik 
a szabályozott fűtés, függetlenül attól, hogy milyen üzemviteli meg-
állapodás van az épülettel kötve. Az üzemviteli megállapodásokban 
rögzítettek például a peremidőszakban szükséges ki-, illetve bekap-
csolási feltételek. Ezen belül biztosítunk lehetőséget arra is, hogy 
eseti rendelkezéssel a hatályban levő üzemviteli megállapodástól 
eltérően is rendelkezhetnek a díjfizetők. Ezek az eseti rendelkezé-
sek első alkalommal – bármilyen irányban történik is a kapcsolás – 
díjmentesek. A következő kapcsolás igénye már fizetős szolgáltatás, 
amelynek a mindenkori díjtétele a honlapunkon megtalálható (www.
fotav.hu). 

– mivel kell készülnie a fűtési idényre a FŐTÁV Zrt-nek, mi az, 
amit ilyenkor el kell végezniük a szakembereknek ahhoz, hogy 
biztonsággal nézzünk a fűtési idény elé?
– A FŐTÁV felkészülése többrétű. Egyrészt az adminisztratív fel-
adatokat kell pontosítani, a belső szervezeti változások miatt kell 
meghatározni, hogy kinek pontosan mi a feladata, másrészt a mű-
szaki jellegű problémák kezelésére kell felkészülni olyan tényezők 
miatt, mint a távfelügyeleti rendszer egyenlőre részleges bevezetése.  
Az adminisztratív jellegű felkészítést mi már az előző fűtési idény 
leállása után, tehát már május végével elkezdtük. Megkezdődtek 
akkor az egyeztetések a leállás tapasztalatai és a korábbi évek fű-
tésindítási tapasztalatai mentén, hogy mikor hány kapcsolást kell el-
végezni, milyen fajta leterhelésekre, igényekre kell felkészülni. Eze-
ket mértük fel és a feladatokat ezek alapján határozzuk meg annak 
érdekében, hogy minél egyszerűbben és gyorsabban kielégítsük a 
kapcsolási igényeket. Fontos szempont, hogy a lehető legkevesebb 
panaszt generáljuk a nem megfelelő kapcsolások kiküszöbölésével. 

– milyenek a tapasztalatok az elmúlt évekből, hiszen előfordul-
tak vitás fűtésindítások, amelyek a sajtóban is élesen megje-
lentek?
– Bár az a rendelet, amely meghatározza a fűtésindítás kezdetét, 

2005-ös keltezésű, de sok díjfizető fejében még az október 15-ei fűtés-
indítási kezdet él. Ezt a tévhitet próbáljuk immár nyolcadik éve elosz-
latni több, kevesebb sikerrel. Ma már azért vannak sokan, akik ennek 
megfelelően küldik el a megrendeléseiket felénk, vannak azonban, 
akiket előzetesen tájékoztatnunk kell, s csak ezek után történik meg 
a megfelelő rendelkezés benyújtása arra vonatkozóan, hogy miként 
indítsuk, vagy állítsuk le a fűtést. A probléma itt továbbra is az, hogy 
tudatosítanunk kell azt, hogy a szeptember 15-ei határidő bennünket 
kötelez arra, hogy azokat a fűtéskapcsolásokat elvégezzük, amely 
épületekre vonatkozóan eleve olyan üzemviteli megállapodás van 
hatályban, melyben kapcsolási dátumnak ez szerepel, vagy nincs 
üzemviteli megállapodásuk. Ez persze nem jelenti azt, hogy egész 
nap forró fűtőtestekkel üzemel a fűtés az épületben, hiszen ezek is 
szabályozott fűtésindítások. Társaságunk hőközpontjaiban minden-
kor a külső hőmérséklet alapján a belső fűtési hőmérsékleti igénynek 
megfelelően szabályozza a fűtést az erre hivatott műszer. Ősz elején 
előfordulhat, hogy jellemzően hajnali hűvösebb időben, alacsonyabb 
külső hőmérsékletnél és bizonyos műszerállásoknál, rövidebb idő-
re néhány fél órára, az automatika elindítja az épületben a fűtést.  
A problémák ezekből az esetekből szoktak adódni. Hőmennyiség-
ben, fizetendő összegben ezek nem olyan nagy jelentőségűek, ál-
talában 50-100 forint körüli összeget jelenthet, de nyilván ezt is meg 
kívánják sokan spórolni. Ennek a kiküszöbölésére több lehetőség is 
van. Szerintünk az egyik legjobb megoldás erre, hogy a társaságon 
belül ezeket a műszereket úgy állítjuk be, hogy a meleg nappalok és 
a hidegebb éjszakák előfordulása esetén se fűtsön be a rendszer, 
ha az amúgy az épületek hőmegtartó képességéből adódóan nem 
indokolt. Ez nem olyan egyszerű feladat, de ennek fontosságára az 
üzemeltetésben részt vevő kollegáink figyelmét fokozottan felhívtuk 
még a fűtési idény kezdete előtt. 

Interjú Kónya Zsolttal, a FŐTÁV fűtésindításért  
felelős projektvezetőjével
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– mit javasol a FŐTÁV Zrt. ilyenkor a díjfizetőinek, hogy melyek 
a legfontosabb teendőik a fűtéskezdetkor?
– Amikor elérkezik a hivatalos fűtési időszak kezdete, attól függő-
en, hogy a tulajdonosi közösség mit szeretne, mindenképpen el-
lenőrizzék előzetesen a társaságunkkal már megkötött Üzemviteli 
Megállapodásukat. Ezzel kapcsolatosan jól állunk, hiszen 4527 
hőközpontunk van Budapesten, s összesen csak 40-45 olyan ta-
lálható, amely esetében valamilyen okból nincs üzemviteli megál-
lapodás. A jelentős többség esetében tehát a lakóközösségek va-
lamilyen módon adtak rendelkezést arról, hogy mikortól és milyen 
körülmények között szeretnék a fűtést. A problémát inkább azok az 
eseti rendelkezéses üzemi megállapodás típusú ügyek jelentik, ahol 
szeptember 15-ét követően a fűtési időszak kezdetével el kell indí-
tanunk a fűtést. Ha adnak egy megfelelő nyomtatványt kitöltve egy 
rendelkezést – ami honlapunkon szintén elérhető –, akkor mi ezt az 
igényelt kapcsolást természetesen a lehető legrövidebb időn belül 
elvégezzük. A fontos az, hogy jól beazonosítható legyen a küldő, 
valamint megfelelő nyomtatványon küldjék a megrendelést. Sokban 
segítik a munkánkat, ha ezt csak arra a címre küldik el, amely ezen 
a nyomtatványon is fel van tüntetve. Ugyancsak fontos, hogy a tu-
lajdonosi közösségeknél a nyár folyamán történt képviselői illetve 
hőszolgáltatási megbízotti változásokat bejelentsék nekünk, hogy a 
kapcsolási kérést el tudjuk fogadni. 

– Előfordul, hogy valakik megkéstek a lakásfelújítási, fűtéskor-
szerűsítési munkákkal. Ez mennyire nehezíti a fűtésindítást?
– Ez sem a FŐTÁV-nak nem tesz jót, sem a lakóközösségnek, mert 
egy ilyen akadály nagyban nehezíti a pontos és zökkenőmentes fű-
tésindítást. Mi ugyanis már augusztus 15-étől kezdődően folyama-
tosan igyekszünk olyan szinten készre állítani a rendszerünket és 
az épületek fűtési rendszereinek feltöltöttségét, hogy megfelelően 
tudjunk szolgáltatni. Egy teljesen feltöltött, kilégtelenített rendszert 

ha újra leengednek valamilyen késői munkálatok miatt, az negatív 
irányban nagy mértékben befolyásolhatja a szolgáltatás minőségét, 
biztonságát. Társaságunk díjmentes ürítést biztosít évente egyszer 
a május 15-étől augusztus 15-éig tartó időszakban, ami éppen arra 
szolgál, hogy az átalakítási munkákat a lakók ez alatt elvégezzék. 

– mennyire könnyíti meg a munkát a távfelügyeleti rendszer 
abban a csaknem 700 hőközpontban, amelynek a rendszerbe 
állítását a FŐTÁV ebben az évben valósítja meg?
– Azoknál a hőközpontoknál, ahol a távfelügyeleti rendszer már 
megvalósult, ott ez nagymértékben segíti a gyors kiszolgálást, hi-
szen ezekben az esetekben már nem kell elmennünk az épülethez, 
mert távolról az épület fűtésével összefüggő minden paraméter el-
lenőrizhető, mint például az, hogy elindult-e a fűtés, megfelelő hőfo-
kon fűt-e, jól működnek-e a szivattyúk, feltöltött állapotban vannak-e. 
Távolról történő beavatkozásokat is lehetővé tesz a távfelügyelet, 
ami ugyancsak a fogyasztói elégedettséget növelő gyorsabb kiszol-
gálást teszi lehetővé. 

Bodzay Zoltán
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BOrFEsZTIVÁL  
és sZürET

A szüret és egyben a borfesztiválok időszaka is ez. De melyik a jobb foglalatosság vajon? Elmenni egy 
borfesztiválra és ott végigkóstolni a szőlősgazdák által felvonultatott fehér, vörös és rozé fajtákból készí-
tett nedűk remélhető legjobbjait, hogy aztán a jókedv fokoztával, majd elmúltával, hazatérve elfeledjük, 
hogy milyen borokkal is volt találkozónk aznap, vagy részt venni egy olyan szüreten, ahol nem csupán a 
tőkére figyeltek oda a megelőző évtizedekben és az adott évben, hanem a vele kapcsolatos legapróbb 
mozzanatokra is annak érdekében, hogy minőségi ital kerüljön a tartályokba, hordókba ősszel? 

Ismerek persze olyan szőlőtermelőt is, aki gondosan és szeretet-
tel foglakozik a szőlőjével évről-évre, valamiért mégsem sikerül 
előállítania fogyasztható bort. De még olyat se, amelyet legalább 
fröccsnek meg lehetne inni egyszer-egyszer. Bizonyára ő is vé-
gigcsinál minden teendőt rendesen, amit a szőlőből borrá válásig 
egy gondos gazdának tennie kell, ám valamit mégis elront évti-
zedek óta következetesen. A másik lehetőség az, hogy a szőlő 
fajtája valami olyan minősíthetetlenül rossz, amiből nem lehet 
bornak nevezhető lét varázsolni a legelnézőbb borfogyasztó szá-
mára sem, de ez a verzió nem valószínű. 
Bizonyára valamennyien találkoztunk már ilyennel. Résztve-
vői voltunk legalább egyszer annak a rémálomba illő jelenet-
nek, amikor lelkesedve kínálja a szőlősgazda a termését, várva  
a kóstolást követően az arcunkra kiülő áhítatot és a csendet kö-
vető dicséretzuhatagot, a szájpadlás különböző rétegeiben meg-
fogott ízekről szóló kiselőadást, amely elemek ma, az amatőr 
borászkodás elterjedése idején megkívánt jelenségek. Miközben 
mi szörnyülködésünket titkolni alig lévén alkalmasak, kedélyesen 
másra igyekszünk terelni a figyelmet, mert szidással nem kíván-
juk elrontani a lelkesedését a borásznak. 
Ha nem is ilyen szélsőséges mértékben, de az elmúlt nyarak fo-
lyamán a Balaton körül portyázó különböző borfesztiválok több-
ségén sem ihatók jónak nevezhető borok felhőtlenül. Egy-egy 
Balaton-felvidéki termelő odaviszi a borát, ha jobb piacot nem 
talál neki éppen, de a nagy átlag nem jobb a gyenge közepesnél. 
Az lehet a baj, hogy a jó bor drága, amire viszont a fizetőképes 
kereslet nem ezeken a helyeken van. Így aztán csalogatóként 
érdekesnek látszó bornevekkel és a fesztiválhangulatot növelő 
különböző látványosságokkall próbálják az árusok felkelteni az 
érdeklődést és a fogyasztási kedvet. Ezen túl pedig az ötödik, 
hatodik pohár után már nincs is szükség különösebb ösztönző 
tényezőre. 
Vannak persze jobb borfesztiválok, ilyen például az, amelyet  
a Budai Várban szoktak megrendezni minden évben. Ott aztán 

igazán felvonulnak a hazai borvidékek legjelesebb képviselői 
azokkal a borokkal, amiket jó esetben már ismerünk tőlük, illet-
ve olyanokkal szintén, amelyeket most alkottak meg, ugyanis az 
innováció kényszere a bortermelőket és -készítőket sem hagyja 
békén egy percig sem. Ezen a fesztiválon esztendőről esztendő-
re műsor is van mindenféle, ami a szemnek és léleknek szüksé-
ges lehet, de itt már túl sokan vannak, a tömeg hömpölyög, a bor 
pedig drága, ha jó is, esetenként pedig megfizethetetlen.
Ezért aztán inkább idén egy jó szüretre mennék, ahol ügyelnek 
a szőlő útjára, mint egy franciaországi borvidéken, ahol a hajnali 
harmat is akadálya a szüretnek, mert egyfelől vigyáznak, nehogy 
ez valamilyen rothadási folyamatokat indítson el a szőlőben, 
másfelől pedig nem „vizes bort” kívánnak inni a következő év-
ben. Van is kilátásom egy ilyen szüretre, amit majd egy év múlva 
ugyanezeken a hasábokon esetleg elmesélek…

B.Z.
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BEVÁLT A KöZmű AKADémIÁrA éPüLŐ 
ügyFéLKAPCsOLAT
Interjú Kellner György közös képviselővel

A dr. györgy István főpolgármester-helyettes részvételével idén júniusban indult Közmű Akadémia rendezvényso-
rozatát a FŐTÁV Zrt. megtoldotta az azt követően kisebb csoportokban megtartott közös képviselői eszmecserék-
kel. A rendezvényeken részt vett Kellner györgy is, aki a III. kerületben két kaszásdűlői épület közös képviseletét 
látja el, amelyhez 40 lakás tartozik. A közös képviselőt az említett eseményeken szerzett tapasztalatairól kérdeztük.

– ön részt vett a FŐTÁV által szervezett tavalyi Közmű Akadé-
mia rendezvényen is, valamint a csak távfűtéssel foglalkozó, 
ezt követően megtartott, kisebb létszámú eseményen is. mi a 
véleménye a FŐTÁV kezdeményezéséről?
– Számomra szimpatikus a kezdeményezés. Az utóbb említett ren-
dezvényeken mindig kisebb csoportokban vettünk részt, amely 
tíz-tizenöt főből állt, s olyanokat hívott meg a FŐTÁV ezekre, akik 
nagyjából azonos területet képviselnek, tehát azonos kerületből, 
vagy Budapest ugyanazon feléből jöttek. Az ilyen kisebb csopor-
tokban minden olyan kérdést meg tudtunk beszélni, ami a fűtéssel, 
a szolgáltatással kapcsolatos. Ez a módszer szerintem ragyogóan 
bevált. 

– mit gondol a tavalyi Közmű Akadémia rendezvényről?
– Ha van ilyen rendezvény, arra mindig elmegyek, mert mindig 
olyan kérdésekről van szó, amelyek egy közös képviselő minden-
napjaihoz hozzá tartoznak. A Közmű Akadémia előadássorozatán 
pedig a Távfűtés kérdésein túl szó volt a szemétszállításról, az 
elektromos szolgáltatásról, a szennyvízszállításról és más fontos 
szolgáltatásokról is.

– Amikor ilyen változások vannak a szolgáltatás területén, 
mint például az egyenletes díjfizetésre történő átállás, meny-
nyire egyszerű megértetni az új rendszert a lakókkal?
– A mi esetünkben tökéletes a tájékoztatás, akár szóban, akár 
írásban mindig kérdezhet engem a lakó. Többnyire egy tájékozta-
tót is mellékelek nekik, hogy mi, miért, mennyibe került, amit egy 
kisebb statisztikával is megtoldok nekik. Szerepel ebben, hogy 
mennyi az egyénre jutó rész, illetve mennyi a lakóközösségre eső 
díj. Mindezek ellenére még mindig akadnak olyan lakók, akik nem 

értik a távhődíj keletkezésének menetét. Nehezen lehetett például 
megmagyarázni nekik, hogy azért vannak a termoszelepek, hogy 
azokat beállítsuk, vagy ha órákon keresztül tárva, nyitva vannak az 
ablakok, akkor azok a szelepek teljes üzemben működnek. Azért 
persze az évek során már nagyjából sikerült ilyen szempontból dű-
lőre jutni a lakókkal. Én azonban járok a szolgáltatók ügyfélszolgá-
lataira is, ahol mindig találkozom máshonnan jövő olyan lakókkal, 
akik nem értik a számlákat. Látom, hogy az ügyfélszolgálatokon 
dolgozók újból és újból elmagyarázzák nekik, hogy miként műkö-
dik például az utólagos elszámolás, amely szerint az elszámolást 
követően kell a fűtési díjat megfizetni, vagyis a költségosztás és az 
elszámolás után történik a pénzügyi rendezés.  De úgy látom, hogy 
az ügyfélszolgálatosok jól bírják, legyen az víz- és  gázművek, vagy 
éppen a távhőszolgáltató. Amikor szidják a közmű cégeket, annak 
90 százaléka a szolgáltatás meg nem értéséből ered.  

– önöknél mit szóltak az egyenletes díjfizetéshez a lakók?
– Többen is kérdezték a lakók közül tőlem, hogy melyiket válasz-
szák. Én mindig azt mondtam, hogy az egyéni körülményeiktől, az 
anyagi lehetőségeiktől függ, hogy melyik számukra a jobb. Azon is 
múlik, hogy mi nekik a jobb, az-e, hogy év végén nagyobb számla 
jelentkezik náluk, vagy az, hogy egyenletesen jön. Volt olyan, aki 
azt mondta, hogy jobb neki a mérés alapján történő elszámolás, 
de a többség az egyenletes díjfizetésnél maradt. Ezt a választási 
lehetőséget viszonylag gyorsan értették a lakóink. 

B.Z.
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– honnan tudta meg, hogy a NAsA honlapja a nap képének 
választotta ezt a bizonyos felvételt?
– Régóta érdekel a tájfotózás, illetve különösen a csillagászati té-
májú tájfotózás, így az internetről tudtam, hogy a NASA-nak van 
nap földi képe honlapja és van nap csillagászati képe honlapja is. 
Tudtam, hogy a szóban forgó fotóm esélyes lehet a nap földi képe 
címre, így feltöltöttem a fényképet, amiről rögtön vissza is igazolták, 
hogy valamikor a nap képe lesz. Ezt követően izgatottan vártam, 
és végül 2013. június 1-jén jött el a pillanat. Hogy miért pont akkor, 
nem tudom.

– Ezek a felvételek, amelyeket a NAsA kiválaszt, mindig ilyen 
érdekesek, vagy vannak közöttük kevésbé izgalmasak is?
– A nap csillagászati képei mindig nagyon látványosak (a műholdas 
és űrteleszkópos felvételekkel nehéz versenyezni), a nap földi ké-

pei pedig sokkal inkább a geológi-
ai, meteorológiai érdekességekre 
fókuszálnak, így azok fotós szem-
szögből nézve szerintem nem 
mindig olyan jók. Sok geológiai és 
meteorológiai kép kerül ide fel, de 
csillagászati felvételek is. Olyanok-
ra kell gondolni, mint a sarki fény 
és egyéb ritka légköri jelenségek-
ről, meteorrajokról, légköri és vízi 

örvényekről, vagy különleges vulkanikus képződményekről készült 
képek. Mindkét oldalt érdemes napi szinten követni a természet és 
fotózás kedvelőinek is – nagyon sokat lehet belőlük tanulni.

– hogy jutott eszébe pont egy ilyen jellegű felvételt készíteni, 
mint amilyen ez a felhős jelenség a FŐTÁV-kéménnyel?
– A szép kilátás miatt nagyon szeretek feljárni a Hármashatár-
hegyre. Ezen kívül, jól ismerem, mivel közel laktam hozzá, és sokat 
sportoltam is ott. Ebben a konkrét esetben az időjárásjelentés folya-
matos figyeléséből tudtam, de legalábbis sejtettem, hogy olyan idő 
várható, amely kedvez földfelszíni ködfoltok kialakulásának. Mivel 
nagyon szeretem a felhőket fényképezni, illetve timelapse filmeket 
készíteni a vonulásukról, változásukról, tudtam, ritkán adódó témát 
fog kínálni a természet: valószínűleg a város ködben lesz, de a he-
gyen már sütni fog a nap.

– Ehhez éppen egy téli hajnalon kellett megmászni a hármas-
határ-hegyet, hiszen a felvétel januárban készült?
– Igen, mert ez a jelenség főként téli körülmények között szokott 

Egy magyar fotós felvételét a nap földtu-
dományi képének választották a NAsA- 
nál. A ködbe borult Budapest látható 
azon a felvételen, amelyet 2013. június 
1-jén a NAsA Earth science Picture of 
the Day weboldalán a nap képének vá-
lasztottak. A képet mayer miklós 2011. 
január 17-én készítette a hármashatár-
hegyről. A közvetlenül napkelte után 
készült képen csak a 203 méter magas 
óbudai FŐTÁV-kémény teteje látszik ki  
a ködből. A FŐTÁV-hoz közel álló felvétel 
születésének körülményeiről, illetve más 
munkáiról is kérdeztük mayer miklóst.

http://epod.usra.edu/
http://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
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kialakulni. Ugyanis ha télen a talajt nem borítja hó, akkor éjszaka az 
nagyon gyorsan kihűl, kisugározza a hőt, s így magával hűti a fölöt-
te lévő levegőréteget. A földhöz közel tehát egy hidegebb, felette 
pedig melegebb levegő réteg húzódik meg. Ez általában fordítva 
szokott lenni, ezért hívják ezt inverziós rétegnek. Ez a réteg meg-
gátolta, hogy a köd feljebb szálljon, így felette már tiszta az ég. Ezt 
kívántam lefényképezni és sikerült is. 

– Van ilyen jelenség máshol is?
– Igen, sok helyen, ahol adottak a feltételek, így a Kárpát-medencé-
ben főként télen elég gyakori. 

– A blogján ugyan elmeséli a kép keletkezésének történetét, 
de elmondaná nekünk is?
– Ahogy említettem, számítottam rá 2011 januárjában, hogy ilyen 
légköri körülmények kialakulnak, hiszen már napok óta tiszta és 
hideg éjszakák követték egymást, ami ideális a felszíni ködök ki-
alakulásához, az említett inverziós hatás miatt. Azaz: a magasabb 
dombok, hegyek kilógnak a felhőből, én pedig szerelmese vagyok 
ennek a témának. Egyik vasárnap este már látszott az időképen, 
hogy ilyesmi várható a következő nap reggel, ezért másnap korán 
keltem és az ablakon kinézve tényleg vastag köd fogadott! Bepat-
tantam a kocsiba és irány a Hármashatár-hegy. Felfelé autózva már 
kb. félúton kiértem a ködből és az égbolt tiszta volt a fejem fölött. Az 
első meglepetés a csúcsnál lévő parkolóban fogadott: a bringások 
és futók által ismert, borjú nagyságú (nekem nem túl szimpatikus) 
kutya jött felém. Régebben bringán kergetett meg párszor, utána 
meg két napfelkelte fotózásomat színesítette meg: pár méterre tő-
lem állva fél órán át konstans ugatott rám. Mivel a csúcs felé vezető 
utat ez a fenevad őrizte, lementem az északkeleti irányba néző sik-
lóernyős starthelyre, ahonnan remek kilátás nyílik, több panoráma-
fotóm is készült innen. Itt fogadott a kép: egész Budapest vastag 
köd alatt, csak az óbudai FŐTÁV-kémény látszik. Szélsebesen áll-
ványra raktam a gépet, és az időzítő segítségével két másodper-
cenként exponáltam, hogy a későbbiekben timelapse videót tudjak 
belőle készíteni.

– A blogja, illetve a facebook oldala tanúsága szerint készít 
más jellegű fotókat is. melyek ezek közül a legfontosabbak?
– Legszívesebben tájakat fényképezek, különösen aminek csillagá-
szati vonatkozása is van. Régebben nagyon sokat fotóztam táncot, 
főként salsát, a facebook oldalamon sokan innen ismernek. Embe-
reket is sokszor fényképezek, bár inkább saját felhasználásra, így 
ezek a képek sokszor nem láthatóak a honlapomon. 

– Látható ott egy Tenerifén készített timelapse is. ha utazik, 
akkor mindig készít valami ilyesmit?
– Tenerife szigetére direkt ebből a célból utaztam. Ott ugyanis olyan 
a klíma, hogy a Kanári szigeteket alkotó vulkanikus hegyek szinte 
mindig kiemelkednek a felhőkből – ahogy a Hármashatár-hegy és  

a FŐTÁV kémény is azon a téli reggelen. Emiatt mindig nagyon 
tiszta az égbolt, sok európai ország működtet ott csillagászati ob-
szervatóriumokat.

– Nem drága oda csak ezért elutazni?
– Nekem az volt a nyaralás is egyben.

– mit csinál egy fotós, ha éppen nem a kedvtelésének hódol?
– Főállásban egyébként a gyógyszeriparban dolgozom.

– gondolom sokan gratuláltak ehhez a felhős, FŐTÁV-
kéményes képhez. jól esett?
– Természetesen igen. Ugyanakkor én azt érzem sokszor, hogy 
csak jó időben voltam jó helyen és igazából csak átadtam azt a ké-
pet, amit a természet elém rakott.

– Igen, de először is kell egyfajta érdeklődés a téma iránt, il-
letve az sem mellékes, hogy fel kell kelni érte hajnalban, meg-
mászni a hármashatár-hegyet. én például nem indultam el 
azon a bizonyos januári reggelen.
– Igen, az valóban kell hozzá, de én akkor is csak azt tudom visz-
szaadni, amit a természet létrehozott. Inkább csak kifigyelem, hogy 
hol, mikor, milyen a táj, és azt próbálom képekben továbbítani az 
embereknek.

– Van még valami hasonló, természeti jelenséggel kapcsola-
tos elképzelése a jövőre nézve?
– Igen, például a szóban forgó képet is magában foglaló timelapse 
videó készül, melynek egyik központi motívuma a FŐTÁV-kémény 
lesz. Ezen kívül a Tenerifével szomszédos La Palma szigetéről is 
készülni fog egy timelapse videó. Magyarországról is már renge-
teg anyagom van, amit még szintén nem vágtam össze filmmé. 
Sok elképzelésem van, mindnek központi motívuma a természet 
változása és a folyamatok megjelenítése (pl. évszakok változása, 
növények virágzása, stb), csak időm legyen hozzá! 

Bodzay Zoltán

http://www.mayermiklos.com/Landscapes-1/Panorama
http://www.mayermiklos.com/Landscapes-1/Panorama
http://mayermiklos.blogspot.hu/2012/03/timelapse-tenerife-szigeterol_11.html
http://www.mayermiklos.com/Videos/Timelapse
http://www.mayermiklos.com/Videos/Timelapse
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KAmPÁNy A sZéP és 
TAKAréKOs PANELérT

– Ezek szerint két verseny zajlik ősszel, melyek ezek?
– A FŐTÁV az I LOVE PANEL kampány keretein belül egy pa-
nellakás szépségversenyt és egy pályázatot hirdetett. Utóbbi 
esetében a legtakarékosabb budapesti távfűtött panelépületet 
keressük.

– miről szól a szépségverseny, kik versenyeznek?
– A panellakás szépségverseny játék keretein belül keressük 
és értékes nyereményekkel jutalmazzuk azokat, akik kreatív 
megoldásokkal tették széppé, egyedivé, különlegessé panel-
lakásukat.

– hogyan lehet a játékon indulni?
– A játék a www.facebook.com/fotavzrt oldalon található alkal-
mazáson keresztül zajlik, ahol a játékszabályzatot és adatvé-
delmi nyilatkozatot elfogadók regisztrálhatnak a részvételhez. 
Ezt követően létrehozhatják saját galériájukat, ahova maximum 
5 képet tölthetnek fel. A játékosok innentől maguk is népszerű-
síthetik képeiket, úgy, hogy az albumukat megosztják, ismerő-
seiket, illetve rajtuk keresztül azok ismerőseit – és így tovább 
– szavazásra buzdíthatják. A legtöbb lájkot elérő játékos nyeri 
a fődíjat, de a második és harmadik helyezett is díjazásban  
részesül.

– milyen nyereményekért folyik a szépségverseny?
– A legtöbb szavazatot begyűjtő lakás tulajdonosa 300.000 fo-
rint, míg a második 100.000, a harmadik 50.000 forint értékű 
IKEA ajándékkártyát kap.

– Említette, hogy a kampány része egy korszerűséggel 
kapcsolatos pályázat is. Ez miről szól?
– „I LOVE PANEL – Legtakarékosabb épület” címmel olyan bu-
dapesti távfűtéses panelépületek számára hirdettünk pályáza-
tot, melyek az energiahatékonysági szempontokat figyelembe 
véve törekedtek a fogyasztásuk csökkentésére és eredménye-

ket értek el. Azaz eredményesen végeztek olyan korszerűsíté-
seket, amik által a rezsiköltségeik csökkentek. A pályázat cél-
ja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az erőforrásokkal való 
takarékosság mind az energiafelhasználás, mind az energia-
hatékonyság szempontjából fontos tényező. Sokunk fejében 
él úgy, hogy a panellakások rezsiköltsége magas. A FŐTÁV 
a pályázat eredményeképpen konkrét fogyasztási adatokkal 
szeretné alátámasztani, hogy a korszerűsítési folyamatoknak 
köszönhetően jelentős megtakarítások érhetők el, azaz, hogy 
a korszerűsített távfűtéses panellakás fenntartása a közhiede-
lemhez képest olcsó. 

– Kiknek a jelentkezését várják?
– A panellakás szépségverseny esetében távfűtéses panella-
kás tulajdonosok jelentkezését várja a FŐTÁV. Tulajdonosok 
hozzátartozóinak is lehetősége van jelentkezni, tulajdonosi 
meghatalmazással. A Játékban lehetőség van Szavazóként is 
részt venni, ide tartoznak azok a személyek, akik a FŐTÁV Zrt. 
hivatalos Facebook oldalára feltöltött albumokra adják le vok-
sukat. Szavazóként részt vehet a Játékban minden olyan sze-
mély, aki Magyarországon tartózkodási hellyel vagy lakhellyel 
rendelkezik. Közöttük 5 db 20.000 Ft-os IKEA lakberendezési 
ajándékkártya kerül kisorsolásra. A Játékban 2013. szeptem-
ber 11-től 2013. október 11-ig lehet képeket feltölteni.

– meddig lehet pályázni?
– A jelentkezési feltételek részleteit elérhetik a http://www.fotav.
hu oldalon. A pályázati csomag elküldésére 2013. szeptember 
11. és október 11. között van lehetőség. A pályázati kiírásban 
pontosan definiált szempontrendszer szerint a szakmai zsűri 
döntése nyomán a három legtakarékosabb épület lesz a nyer-
tes. A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseiket írásban az 
ilovepanel@fotav.hu e-mail címen szeptember 26-ig tehetik fel.

B.Z.

még véget sem ért a FŐTÁV közreműködésével  
szervezett Lakótelep bajnokság az urbanista blogon, 
a távhőszolgáltató máris útjára indította az I LOVE 
PANEL kampányt, mely során a FŐTÁV azokat a lakó- 
épületeket kívánja megmutatni, amelyek életében 
a korszerűsítés, az energiahatékonyság, valamint 
az esztétikum kiemelt szerepet játszik. A Panellakás 
szépségverseny keretein belül a FŐTÁV a legszebb 
panellakást keresi, míg a Legtakarékosabb épület 
pályázat azokat a távfűtéses panelházakat, amelyek 
életében az energiahatékonyság kiemelt szerepet  
játszik. A kampányról Vojtku Ágnest, a FŐTÁV Zrt. Pr 
csoportvezetőjét kérdeztük.



13

– Az urbanista blogon korábban folyt 
már valami hasonló, mint most ez a La-
kótelep bajnokság. mi volt az, illetve mi 
volt vele a cél?
– Valóban volt már egy játék korábban  
a blogomon, amelynek az volt a neve, hogy 
Városnegyed bajnokság. Annak a célja  
a legjobb budapesti városnegyed megtalá-
lása volt, illetve mellékcélként megismerni, 
megismertetni közben a városnak azokat  
a területeit, amelyekről nincs szó gyakran a 
médiában, amelyek nem annyira ismertek. 
Már akkor is cél volt, hogy később szüles-
sen egy olyan játék, amely fókuszál például 
a lakótelepeken élőkre, akikről sokkal ke-
vesebb szó esik, mint más, hagyományos 
városrészekben élőkről. 

– hogy került bele a FŐTÁV ebbe a hetekkel ezelőtt indí-
tott, és a napokban lezárult Lakótelep bajnokságba?
– A FŐTÁV támogatóként került bele. Az ötlettel megkerestem 
a szolgáltatót, hogy lenne-e kedvük egy ilyen közös projekt-
ben részt venni, amire a társaság szakemberei igent mondtak. 
Arra gondoltam ugyanis, hogy képletesen és szó szerint is ez 
a szolgáltató az, amely összeköti ezeket a lakótelepeket egy-
mással, még ha nem is csak panelépületek lehetnek olyanok, 
amelyekben távfűtés van. Így került a képbe a FŐTÁV, amely 
céggel közösen hirdettük meg a bajnokságot.

– milyen volt az érdeklődés a Lakótelep bajnokság iránt?
– Az volt az érdekes, hogy én eredetileg kisebb érdeklődésre 
számítottam, mert kicsit féltem attól, hogy az embereket nem 
igazán érdekli a panel. Kicsit előítéletesen azt gondoltam, 
hogy a panel lakótelepeken élőket nem foglalkoztatja annyira 
a környezetük, a lakóhelyük sorsa, de ez csak egy előítélet. 
A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a környezetük iránti 
lelkesedés, a szervezés akkora volt, amely alapján az említett 
értékek ugyanúgy, vagy jobban is jellemzőek a lakótelepeken 
élőkre. 

– Némi előítélet alapján én is azt gondoltam volna, hogy  
a panelben élők inkább nem szívesen beszélnek erről,  
ezzel szemben pedig meglepően nagy volt a lelkesedés  
a lakókörnyezetükre büszke versengők körében.
– Ez valóban így van, hiszen olyan buzdítás, szervezés és lel-
kesedés volt facebookon és másutt is, ami azt mutatja, hogy 
az emberek igen is szeretik a lakóhelyüket és nem csak valami 
szükséges rosszként élik meg, arra várva, hogy lepattanjanak 

onnan. Azért is jó ötlet volt a FŐTÁV-tól, 
hogy beszállt a játékba és nyereményt 
ajánlott fel a győzteseknek, mert ez a nye-
remény a győztesnek fél millió forint értékű 
növény, amit részben a FŐTÁV dolgozói 
ültetnek majd el önkéntes munkában, de 
a környék lakóinak is részt kell venniük  
a környezetszépítő munkában. Ez a játék 
tehát azért is jó volt, mert a nyeremény vé-
gül olyan helyre kerül, ahol azt megbecsü-
lik, és részt vesznek majd az ültetésben is. 
Ha pedig részt vesznek a munkában, az 
még inkább közösséget fejleszt, ami tehát 
egy öngerjesztő folyamat. 

– hogyan és pontosan hol bonyolódott 
le a játék?

– Egy facebook alkalmazást fejlesztettünk ki erre a célra  
a FŐTÁV facebook oldalán, így ott folytatódott a játék, illetve 
az Urbanista blogon. Az első körben egy felmérés volt, ami-
kor az emberek javasolhattak lakótelepeket, s aztán az első 15 
ilyen lakóterület indulhatott el a versenyen. Mint egy hagyomá-
nyos bajnokságon először hármas csoportokban mérkőztek 
meg egymással a „csapatok”, aztán a legjobbak továbbjutot-
tak a döntőbe. Aki a legtöbb szavazatot kapta, az jutott tovább.  
Az Urbanista blogon minden ilyen fordulónál bemutattuk az 
összes résztvevőt. Így a játék során 15 lakóteleppel megismer-
kedhettek az olvasók. Ennek során sok olyan helyi dologra is 
rávilágíthattunk, amelyekről a városlakók egyébként nem tud-
nak. Például Újhegyen egy gyönyörű tóra, vagy Rákoskeresz-
túr főterén egy fény és szökőkút installációra, vagy az őrmezői 
közösségi kertre, vagy a legmagasabb budapesti lakóházra, 
amely Újpalotán van, amely legalább olyan menő, mint egy 
nyugati felhőkarcoló, csak kisebb. Tehát kiderült, hogy mind-
egyik lakótelepnek van egy-egy felfedezhető sajátossága, 
amely egy kívülálló számára is vonzó lehet. 

– Akkor ez egyfajta városi ismeretterjesztés is volt?
– Mindenképpen. Nem titkolt célja is volt a játéknak, hogy kicsit 
megismerjük ezeket a településrészeket. 

– Kik nyertek végül?
– Végül sokak számára meglepő módon Rákoskeresztúr nyert, 
a második Kőbányán az Újhegyi lakótelep (amely egyébként 
az egyik legolcsóbb négyzetméter árú lakótelep, mégis nagyon 
sokan szeretik és ragaszkodnak hozzá), a harmadik helyen  
pedig Békásmegyer végzett. 

Bodzay Zoltán

IsmErETTErjEsZTŐ 
LAKóTELEP BAjNOKsÁg

Az elmúlt hetekben Lakótelep bajnokság címen egy olyan közös játékra került sor az urbanista blogon, 
illetve a FŐTÁV facebook oldalán, amely arra kereste a választ, hogy Budapest melyik területén élők  
kedvelik jobban lakótelepi környezetüket. A Lakótelep bajnokság céljairól, lebonyolításáról és eredményéről 
 az urbanista blog gazdáját, Zubreczki Dávidot kérdeztük. 

Interjú Zubreczki Dávid bloggerrel
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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  53 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



TIsZTELT jÁTéKOs KEDVű FOgyAsZTóINK!

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 fel-
kutatása, megoldása, az épület fűtési rendszerének üzemeltetésével a felhasználói 
közösség kompetenciájába tartozik.

Tudta-e ön, hogy mire jó az ÁüTsZ?

Az alapszolgáltatáson felül nyújtott szolgáltatásokra  a lakóközösségek képviseleteinek 
lehetőségük van úgynevezett Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató Szerződést 
(ÁÜTSZ) kötni. Az átalánydíjas üzemeltetést támogatás díja 200 Ft (+ÁFA) / hó/lakás. 
Fontos, hogy nem a lakók köthetik az egyes lakásokra az átalánydíjas szerződést, 
hanem azt egy épület egészére kötheti meg a képviselet. A szerződéssel rendelkező 
lakóközösségeknek a FŐTÁV biztosítja a hőközponton túli rendszeren keletkezett 
hiba bejelentése esetén a kiszállást, a fűtési és a használati melegvízhálózat el-
emeinek meghibásodásából adódó gyorsjavítást, a fűtési hálózat alulfűtést vagy 
túlfűtést okozó problémáinak behatárolását, a fűtési/használati melegvízhálózat 
légtelenítését. A szolgáltatások kiterjednek az egyes épületrészekre, lakásokra, 
közösségi terekre. Ebben az esetben a lakóknak nem kell külön kiszállási díjat fizetni. 
Természetesen, ha a hibaelhárítás a rendszer ürítésével jár, akkor az ürítés-töltés ak-
tuális díja minden esetben fizetendő.

Tudta-e ön, hogy mitől csökkenhet az energiafelhasználása?

Az épület által felhasznált hőenergia csökkentésére számos lehetősége adódik  
a lakóközösségeknek, mint például: megfelelő hőszigetelés és megfelelő nyílászá-
rók kialakítása; a fogyasztói rendszer fűtéskorszerűsítése; a melegvíz cirkulációs 
rendszer korszerűsítése; fogyasztással arányos hődíjfelosztás; megfelelő üzemviteli  
paraméter választás; a termosztatikus radiátorszelep helyes használata. A különbö-
ző épület szintű korszerűsítéssel nem csak az energiafelhasználás csökkenthető, de 
várhatóan az adott ingatlan is vonzóbbá válik.

Tudta-e ön?
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Számoljon velünk!

Díjkalkulátor: www.fotav.hu  

BUDAPESTI 
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Amennyiben Önök a fűtési rendszer olcsó és energiatakarékos korszerűsítésében 
gondolkodnak,  kérjük vegyék számításba  a FŐTÁV által kínált lehetőségeket is!

A FŐTÁV szolgáltatása komplex megoldást kínál az alábbi problémák kezelésére:
    •   a kémény fenntartási és felújítási költségeinek megtakarítása;
    •   a kazánház felújítási és fenntartási költségeinek megtakarítása; 
    •   a beruházás költségeit teljes egészében a FŐTÁV vállalja.

Miért érdemes ingyenes ajánlatot kérni a FŐTÁV-tól?
    •  A beruházási, fenntartási költségek megtakarításaiból adódóan versenyképes
        ajánlatot tudunk adni.
    •  A folyamatos vállalati hatékonyságjavítással versenyképes fűtési költséget tudunk
        biztosítani.
    •  Hasznosíthatóvá válnak az épületek értékes tetőterei a kémények megszüntetése
        révén.
    •  A távfűtésre való áttérés hozzájárul Budapest levegőszennyezésének
        csökkentéséhez.
    •  A távfűtés esetén sem tüzelőberendezés, sem kémény nincs a házban, tehát az
        ebből származó veszélyforrások megszüntethetőek.
    •  A FŐTÁV nagy múltú, biztos háttérrel rendelkező hazai szolgáltató.

Az 52 év fűtési tapasztalata, a FŐTÁV 245.211 felhasználója mellett a 4.793 közületi 
és az 1.790 ipari és kereskedelmi partnerünk jellemzi a szolgáltatásunk hatékonyságát és 
versenyképességét.

Kérjen INGYENES felmérést és ajánlatot az épülete távfűtésére:
        uzletiertekesites@fotav.hu

TISZTELT LAKÓK!
TISZTELT KÉPVISELET!




