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CSR tevékenysége, azaz a társadalmi felelősségvállalásai 
keretében a FŐTÁV már máskor is segített óvodáknak, is-
koláknak, vagy dolgozói önzetlenül részt vettek különböző 
városszépítő akciókban. A Föld Napja alkalmából szerve-
zett, április 26-ai hétvégén megtartott gellérthegyi akcióban 
a Fővárosi Önkormányzathoz tartozó BVK Holding Zrt. és 
tagvállalatai, a fővárosi közszolgáltató cégek között ott volt 
a FŐTÁV Zrt. is. 

Az időjárás valahogy nem volt kegyes a szervezőkhöz, ám 
az időnként esni kezdő, majd el-elálló eső ellenére a ese-
ményen megjelentek közül voltak jelentkezők, akik részt 
vettek a virágültető izmok átmozgatását célzó reggeli be-
melegítő tornán. Tarlós István főpolgármester átadta a gye-
rekeknek a felújított Kőcsikós játszóteret, amelyet a kicsik 
azonnal birtokukba is vettek. 

A felnőttek pedig egy csúcskísérletre készültek, de az idő-
járási körülmények miatt ez már előre láthatóan nem volt 
lehetséges. Azt tervezték ugyanis a szervezők, hogy meg-
döntik az egy időben legtöbben virágot ültetők Guinness 
rekordját, ám erre egyelőre még várni kell. Az önkéntesen 
jelentkező, regisztrált résztvevők segítségével 14 ezer tő 
egynyári virágot ültettek el, szépítve ezzel a gellérthegyi 
ágyásokat. A rossz idő ellenére több mint négyszázan  köz-
reműködtek a virágok elültetésében.

A FŐTÁV tizenkét dolgozója részt vett a virágültetésben, 
festettek padot és szedtek szemetet, valamint kitelepültek 
egy sátorral, ahol fogadták a játékos kedvű látogatókat, és 
az „Urbán legendák” játék keretében egy kérdésre keresték 
a választ. A kérdés – melyik volt az első távfűtéses épület 

Magyarországon? – nem bizonyult könnyűnek és sokakon 
csaknem kifogott, de némi segítséggel azért legtöbben ki-
találták végül, hogy ez az épület a Parlament.

Látva talán a nemes célt, délutánra azután kisütött a nap is, 
és egészen kellemes családi program kerekedett a Gellért-
hegyen a fővárosi közszolgáltatók önkéntes napján.
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Tavasszal már nem szívesen gondol vissza az ember a 
télre, hacsak nem valami olyan fantasztikus síterepen járt 
ezúttal, amire korábban még nem volt módja. Ezen túl 
azonban már inkább a feléledt természettel, a jó idő bekö-
szöntével kinyíló lehetőségekkel törődünk többet.
Mi azonban – talán érthető okból – visszatérünk még egy 
írás erejéig a mögöttünk hagyott fűtési időszakra, hiszen 
az tanulságul szolgálhat az elkövetkezendő telekre nézve. 
Noha az elmúlt hónapok időjárása nem a legzordabbak 
közé tartozott, ha visszatekintünk a korábbi esztendők ha-
sonló időszakaira, azért a szolgáltatásról így is folyamato-
san gondoskodnia kellett a FŐTÁV-nak. A hivatalos fűtési 
időszak befejeztével már az is látszik, hogy ezt nagyobb 
zökkenők nélkül, maradéktalanul sikerült teljesíteni. 
Ahhoz, hogy ez a jövőben is így legyen, a szolgáltatás fo-
lyamatos fejlesztésére van szükség, illetve arra, hogy a 
társaság az intézményi és a lakossági körből is a távfűtés-
be minél több fogyasztót bevonjon. Előbbire példa a távfű-
tött Várkert Bazár első ütemének nemrégiben megtörtént 
átadása, míg az utóbbihoz nyújt segítséget a negyedikként 
elkészült Okos ház a IV. kerületi Lebstück Mária utcában, 

Kedves Olvasónk!
amelyről ugyancsak beszámolunk tavaszi lapszámunkban. 
Úgyszintén a távhő szakma nagyszabású konferenciájáról, 
ahol számos érdekes előadás hangzott el idén is. Közülük 
szemezgetünk oldalainkon, hiszen a szakma jövőbeli lehe-
tőségei közvetlenül érintik a szolgáltatás igénybevevőit is.
Greennovációs díjat kapott az az együttműködés, amely-
ben három fővárosi közüzem (a Budapest Gyógyfürdői és 
Hévizei Zrt., a FŐTÁV Zrt. valamint a Fővárosi Állat- és 
Növénykert) vett részt annak érdekében, hogy az Állatkert 
jelentős részének fűtése a Széchenyi Gyógyfürdő feles-
leges termálvizéből valósuljon meg, s amely beruházást 
a BVK Holding Zrt. koordinálta. Ennek a beruházásnak a 
jelentőségét többek között az együttműködés létrejötte, 
illetve az adja, hogy az Állatkert takarékos és környezet-
kímélő fűtési módhoz jutott. És ha már az elismeréseknél 
tartunk, akkor ne felejtsük el megemlíteni a hírt: a megtisz-
telő Energiahatékony Vállalat címet nyerte el a FŐTÁV. 
Beszámolunk még a BVK nemrégiben elindított Hír-
leveléről is, amelyhez a szükséges regisztrációt kö-
vetően az e-Magazinunk olvasása mellett szintén jó 
időtöltést kívánunk!

A FŐTÁV e-Magazin szerkesztői
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A fűtésszolgáltatást igénybe vevő átlagfogyasztó számára a mögöttünk hagyott tél a korábbi esztendők-
ben tapasztaltaknál enyhébb volt, ezért a fogyasztó úgy gondolhatja, hogy a szolgáltatás könnyedén 
teljesíthető volt. nem is kell persze mindenkinek tudnia, hogy mi van a háttérben, de annyit talán mégis-
csak megjegyezhetünk, hogy a műszaki szakembereknek az időjárástól függetlenül minden eshetőségre 
számítva készen kellett állniuk. Az elmúlt fűtési idény tapasztalatairól a FŐTÁV két régióvezetőjét, Szabó 
róbertet és Pethő Zsoltot kérdeztük.

VISSZATEKINTVE 
A FűTéSi idényrE

Bodzay Zoltán:  Milyen volt a 2013-2014. évi fűtési idény?
Szabó róbert – Pethő Zsolt: Mi a Zsolttal csak a távvezetéki 
és a hőközponti eseményekről tudunk érdemben beszámolni, 
a hőtermelésről és energetikai adatokról nem. Azért az még-
is nyilvánvaló, hogy az idei fűtési időszak enyhébb volt az ezt 
megelőzőekhez képest, összességében tehát elmondható, 
hogy átlagos időjárási viszonyok mellett kellett szolgáltatnunk.

B.Z.: Volt-e a területeken, a régiókban valami különlegesség, 
ami más volt, mint egyébként?
Szabó róbert – Pethő Zsolt: Sok változás volt az előző fű-
tési időszakhoz képest. A mostani idényben már az I. ütem-
ben elkészült 700 db távfelügyelt hőközponttal indítottuk el  
a fűtés szolgáltatását, de a hozzá tartozó központi diszpécser 
állomás még kivitelezés alatt volt, ezért ez megnehezítette  
a panaszokra tett gyors reagálást. A 2013-ban bevezetett ki-
szállási díj hatására jelentősen lecsökkent a műszaki bejelen-
tések száma. Ezen túlmenően annyiban is más volt ez az év, 
hogy új szervezeti formában kezdtük meg az idei fűtési szezont. 
A régi három területi régióból 2013-ban már csak kettő lett. En-
nek is köszönhetően a szolgáltató üzemek területi határai vál-
toztak, és 10 üzemből 8 üzem lett. Változott a rendelkezésre 
álló létszám is, mivel központosításra kerültek tevékenységek, 
mint például hőközponti karbantartás. A nagyobb terhelési 
időszakban, a fűtés beindítására visszakölcsönöztünk a köz-
pontosított szervezetből kollégákat, hogy rendelkezésre álljon 
a megfelelő kapacitás.

B.Z.: Milyen nehézségekkel jár a leállás, mire kell figyelni? 
Szabó róbert – Pethő Zsolt: A fűtés leállás alapvetően egy-
szerűbb, mint a beindulás. Ekkor inkább az okozhat fennaka-
dást, hogy a felhasználók nincsenek tisztában, milyen típusú 
Üzemviteli megállapodással rendelkeznek, ezért a szerződé-

sükkel ellenkező irányú, vagy néha azzal megegyező kapcso-
lást kérnek. Ez azért fontos, mert a második eseti kapcsolás 
már fizetős. Jó lenne, ha a közösségek hinnének a FŐTÁV 
szakszerű szolgáltatásában, és nem kapcsolgatnák – az 
Üzemviteli megállapodást felülírva – az épületeket, inkább bíz-
nák ezt a szakemberekre.

B.Z.: Mikor kezdődik a felkészülés a következő idényre és mi-
ből áll az?
Szabó róbert – Pethő Zsolt: Az fűtés igazi felkészülése 
szeptember 1-jétől kezdődik, mikor is megszűnik az ingyenes 
ürítési lehetőség a lakóközösségek részére. Ekkortól elkezd-
jük feltölteni és kilégteleníteni az épületeket, majd szeptember  
15-étől megkezdődik a hivatalos fűtési időszak.
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A greennovációs különdíjat nyert projekt gaz-
dája a Fővárosi Állat- és növénykert, amely há-
rom résztvevő közül egyben a kezdeményező 
fél is volt. Zsigmond Vincét, a Fővárosi Állat- és 
növénykert fejlesztési csoportvezetőjét a díj és 
a projekt eszmei, illetve gyakorlati jelentőségé-
ről, hasznáról kérdeztük.

Milyen jelentősége van 
az Állatkert szempont-
jából ennek a díjnak? 
Az Állatkert szempontjából 
ennek a díjnak egyrészt 
hitelességi szempontból 
van komoly értéke. A vi-
lág állatkertjeinek, termé-
szettudományi múzeuma-
inak egyfajta küldetése 
a fenntarthatósággal, a 
környezetvédelemmel, a 
biológiai sokféleség meg-

őrzésével kapcsolatos üzenetek minél jobb hatékony-
ságú közvetítése. Különösen az állatkertek zászlósha-
jói ennek a folyamatnak, mert nagy a látogatottságuk 
és így képesek megszólítani az embereket, akiket a 
bemutatott élőlények érzelmileg is megérintenek. Ez 
valójában egy misszió, ezért fontos látni, hogy ezzel 
a projekttel az Állatkert nagyon komoly hitelességet 
is szerzett. Nem csak beszélünk arról, hogy mit kel-
lene csinálni, hanem tesszük is, kihasználjuk például 
a földhőben rejlő lehetőségeket. Nem ez az egyetlen 
ilyen projektje az Állatkertnek, hiszen egy másik EU-
támogatású projektünkben egy csapadékvíz gyűjtő-
szikkasztó rendszert építettünk ki. Ennek révén évi 
mintegy 2500 köbméter csapadékvizet tudunk hely-
ben tartani, így a saját területünk vízgazdálkodási ál-
lapotát javítjuk, illetve nem vezetjük a csapadékvizet 
a közcsatornába, amivel a megtisztítandó szennyvíz 
mennyiségét is csökkentjük, így az energiafelhaszná-
lás is csökken. Sok kicsi sokra megy, ha minden szer-
vezet megtenné ezeket a lépéseket, jelentős eredmé-
nyeket lehetne elérni. 

A hitelesség mellett milyen közvetlen haszonnal 
járt az Állatkert számára a projekt megvalósítása?
Nagyon komoly fosszilis energia megtakarítással, 
és ezzel együtt költségcsökkentéssel járt a projekt. 
Évjárattól függően mintegy 40-50 százalékkal si-

Különdíj A hÁrOM 
KöZSZOlgÁlTATó  

KöZöS PrOjEKTjénEK 

Különdíjban részesítették a Fővárosi Állat- és növény-
kert (FÁnK) termálvízzel történő hőellátási projekt-
jét a iii. greennovációs nagydíjon, a „greennovatív 
szolgáltató” kategóriában. A Professional Publishing 
hungary által meghirdetett greennovációs nagydíj 
pályázatra idén minden eddiginél több, 50 nevezés 
érkezett, ebből sikerült nyernie a Budapesti Város-
üzemeltetési Központ (BVK) Zrt. három tagvállalata 
részvételével megvalósult projektnek.

A FÁNK új fűtési rendszere az Állatkert, a Budapest 
Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. valamint a Budapesti 
Távhőszolgáltató (FŐTÁV) Zrt. együttműködésével valósult 
meg. A geotermikus energia hasznosítása évente mintegy 
600 tonna széndioxiddal csökkenti a környezet terhelését, 
egyúttal közpénzt is megtakarít. A fejlesztés eredményekép-
pen 2012-től a városligeti intézmény fűtését jelentős részben 
a Széchenyi fürdő termálvizének hőjével oldják meg. A rend-
szer 26 épületben összesen 80.000 köbméternyi légteret lát 
el termálhővel, és ezáltal több mint 350 állatfaj és közel 500 
növényfaj több ezer egyedének, kolóniájának biztosít megfe-
lelő meleget. A 395 millió forint összköltségű fejlesztés az Eu-
rópai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A létrehozott geotermikus fűtési rendszer lényege, hogy 
a Széchenyi fürdő termálvizének hőjével fűtik az állatkerti 
létesítményeket. A beruházás részeként a fürdő terüle-
tén egy hőcserélő egységet építettek, onnan indul ki az 
a szigetelt távhővezeték-pár, amely a fürdő gépházát az 
Elefántház alagsorában kialakított hőközponton keresztül 
az állatkert  épületeivel köti össze. A termálvíz hőjével az 
alapvető, folyamatos fűtést biztosítja az intézmény, külö-
nösen nagy hideg esetén pedig kiegészítésként rásegíte-
nek a gázüzemű kazánok, amelyek üzembiztonsági tarta-
lékként továbbra is megmaradnak.
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kerül csökkenteni a gázköltséget. Természetesen 
magáért a termálhőért is fizetni kell, illetve a rend-
szert üzemeltetni is kell, amihez elektromos áramra 
van szükség. Ennek is van tehát költségvonzata, de 
mindezzel együtt ez mintegy évi 40 millió forintos 
megtakarítást jelent az Állatkert számára. Ez pedig 
bármilyen közintézmény számára, így esetünkben 
is igen jelentős tétel. Ehhez a projekthez az Állat-
kertnek komoly önrészt kellet biztosítania, mert az 
EU-támogatás 60 százalékos volt. A fennmaradó 40 
százalékból 10 százalékot az Állatkert vállalt saját 
erőből, 30 százalékot pedig a tulajdonos Fővárosi 
Önkormányzat biztosított, mint visszatérítendő tá-
mogatást, amelyet az Intézménynek részletekben 
vissza kell fizetnie. Ezzel együtt is jelentős haszon-
nal jár a beruházás, amiben még vannak tartalékok, 
további fejlesztési lehetőségek is.

Arra gondol, hogy a megkapott vidámparki, 
vagy új nevén holnemvoltparki területen is 
megvalósítható a termálvízzel történő fűtés? 
Olyannyira, hogy mi törekedtünk is annak idején 
arra, hogy ne kelljen a rendszert teljes egészében 
átépíteni, ha a holnemvoltparki létesítmények fű-
tése is felmerül majd, mint igény. Ezen túlmenően 
magában a Széchenyi Fürdőben rendelkezésre álló 
fölös hőenergia a jelenleg felhasznált mennyiség-
nél lényegesen nagyobb. Most tehát van egy rend-
szerünk, amelynek létrehozása óriási lépést jelen-
tett az Állatkert tiszta energiával történő fűtésében. 
Járulékosan ez több mint 600 tonna/év széndioxid-
kibocsátás csökkenéssel is jár. A hőleadó felületek 
növelésével még jelentős előrelépést érhetünk el, 
ami azonban további beruházásokat igényel.

Milyen gyakorlati haszna volt még a projektnek 
az Állatkert számára?
Amíg ez a projekt nem valósult meg, addig az Állat-
kert hőellátása döntően gázfűtéssel történt. Ezzel a 
rendszerrel az állatkerti fűtés lényegében két lábra 
állt, ami az üzembiztonság jelentős emelkedésével 
jár. Nem kell persze rögtön a legrosszabbra gon-
dolni, de azért az elmúlt években előfordult, hogy 
hetekig nem jött Ukrajna felől földgáz az országba. 
Létezhetnek tehát olyan havaria helyzetek, amikor 
korlátozhatják egy ilyen nagyfogyasztónál a gáz-
felhasználást, mint amilyen az Állatkert is. Ebben 
az esetben nagy előnyt jelent, hogy termálhővel – 

ha nem is tudnánk elérni a kívánt hőmérsékletet – 
legalább tudunk temperálni. Ezzel a sok esetben 
nagyon nagy eszmei és piaci értékű állat- és nö-
vényállományunkban ilyen okból keletkező kárt je-
lentősen mérsékelni tudjuk.

Ezek szerint ezzel a projekttel mindenki jól járt?
A Termál projekt iránt nagy a szakmai érdeklődés mind 
hazai, mind külföldi részről, amely érthető, hiszen 
fenntarthatósági, energiahatékonysági és együtt-
működési szempontból is példaértékű, a gyakorlat-
ban is jól működő nagyvárosi beruházás. Klasszikus 
„win-win” projekt, ahol az érintett felek, esetünkben  
a FÁNK, a BGYH Zrt. és a FŐTÁV Zrt. – akiknek ez-
úton is köszönetet mondunk – sikeres együttműkö-
déséből nem csupán közvetlenül a nevezett szer-
vezetek, de a kevesebb erre költött adóforint és a 
kisebb környezetterhelés okán közvetetten minden 
polgár és a közjót szolgáló Fővárosi Önkormányzat 
is jól jár.

Bodzay Zoltán

 Fotó: Állatkert-MTi
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jOBB idŐrE VÁrVA

Miközben többnyire az április az a hónap, amely híres a 
szeszélyeiről, idén ez mégis inkább a májusra volt jellemző. 
Annyi eső ebben a hónapban talán emberemlékezet óta nem 
esett le, mint idén, ami biztosan jó a mezőgazdaságnak, de 
kevésbé az ilyenkor már inkább a napsütésre áhítozó lelki 
világunknak. 
Mit csinál ilyen időszakban szívesen a magyar (és persze az 
európai, az amerikai és vélhetően még az ázsiai is)? Meg-
tervezi jó előre a nyaralását. Már ha egyáltalán lát valami-
lyen esélyt a nyaralásra. Merthogy nem mindenkinek adatik 
meg a lehetőség a nyári szabadság valamilyen közelebbi, 
távolabbi üdülőhelyen történő eltöltéséhez.
Ez a megfogalmazás még gyengének, szépelgőnek is tűn-
het, hogy nem mindenkinek adatik meg, hiszen a statisztikai 
adatokat figyelembe véve inkább a „félig üres pohár” példá-
jával élve azt kell mondanunk, hogy a többségünknek nincs 
erre lehetősége. A leghitelesebbnek tűnő hazai kutatást az 
állami tulajdonú nemzeti turisztikai marketingszervezet, a 
Magyar Turizmus Zrt. közli kisebb, nagyobb rendszeresség-
gel, amelyben részletesen inkább arról van szó, hogy akik 
utaznak, azok miként alakítják a nyaralásukat. Arról azonban 
a sajtóban megjelent interpretációkban egyre kevesebb szó 
esik, hogy mennyien vannak azok, akik egyáltalán nem nya-
ralnak. Pedig ők vannak többen. 
Holott a felmérésnek talán ez a legérdekesebb adata, azaz, 
hogy a tavalyi előrejelzések szerint a hazai lakosságnak csu-
pán 40 százaléka készül nyaralni, amiért a választ adók leg-
főképpen az anyagi helyzetüket, az időhiányt valamint az ott-
honi kötelezettségeket jelölik meg indokként. Ehhez képest 
eltörpül, vagy csupán marketing szempontú a jelentősége 
annak, hogy ebből a 40 százalékból a nyaralni készülők 71,2 
százaléka tervez több mint négynapos nyaralást, ezen belül 
59,1 százalék csak magyarországi úti célt választ, 28,8 szá-

zalék csak külföldit, 12,1 százalék pedig mindkettőt. A csak 
hazai nyaralásra vállalkozók jelentős része pedig feltehető-
en a Széchenyi Pihenőkártya juttatásnak köszönheti, hogy 
egyáltalán van módja nyaralni. 
Aki azonban még (vagy már) megteheti, hogy „távoli vizekre 
evezzen”, az elsősorban valóban a vízparti helyeket részesíti 
előnyben, legalább is a felmérés szerint a kiutazók háromne-
gyede ezt célozza meg, legyen szó kül- vagy belföldről. Ha a 
hazai utazás mellett döntünk, akkor a Balaton a leggyakoribb 
célpont, külföldön pedig Horvátország fényes tengerpartjai. 
Akiknek mégis megadatik a külföldi nyaralás élménye, azok-
nak sem mindig felhőtlen ez, mert ha nem váltunk megfelelő 
balesetbiztosítást, és baj van, akkor minden orvosi ellátást 
nekünk kell fizetnünk. Ez pedig nem éppen olcsó mulatság, 
ugyanis egy gyomorrontás tízezrekbe, egy végtagtörés mil-
liókba kerülhet. Noha az Európai Egészségbiztosítási Kár-
tya ingyenes kiváltásával az Unió tagállamaiban ugyanolyan 
ellátás jár számunkra, mint egy ottani állampolgárnak, ez a 
legtöbb helyen nem jelent azért teljes ingyenességet. Egyes 
helyeken csupán vizitdíjat jelent, máshol viszont komoly ön-
részt, ha a nyaralás során orvosi ellátásra szorulunk. 
Mégis menjünk, lássunk, utazzunk, ha megtehetjük. Nem 
kétséges, hogy eljön majd az az időszak is, amikor tudomá-
nyos és szakértői számítások tucatjai születnek az év közbe-
ni kikapcsolódás közgazdasági indokoltságáról, a megfelelő 
regeneráció munkára gyakorolt hatásainak pénzben is mér-
hető hasznáról, ami majd az arra hivatottakat is meggyőzi. 
Ám addig is figyeljünk a jobb időre, s amint egy kis lehetőség 
mutatkozik, menjünk ki a szabadba, élvezzük a jó levegőt 
legalább olyan módon, mint amennyire azt a lehetőségeink 
engedik, egy napra, négynél többre, víznél és erdőben, itt-
hon vagy külföldön…

B.Z.
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EnErgiAhATéKOny VÁllAlAT 
A FŐTÁV

A FŐTÁV tavaly Energiatudatos 
Vállalat címet nyert el, míg idén az 
ennél eggyel nagyobb fokozatot, az 
Energiahatékony Vállalat címet érte 
el. Ahhoz, hogy a szolgáltató el-
nyerje az Energiahatékony Vállalat 
címet, hosszú utat kellett megten-
nie. Erről az útról kérdeztük gurka 
Szilárdot, a FŐTÁV Zrt. energia-
gazdálkodási osztályvezetőjét, aki 
az elmúlt évben a Virtuális Erőmű 
Programban az év energetikusa cí-
met kapta meg.

Mi a Virtuális Erőmű Program 
lényege és célja?
A Virtuális Erőmű Program lényege, 
hogy nem épít igazi erőművet, csak amolyan virtuálisat, 
amely energiamegtakarításokból építkezik. A program 
azt tűzte ki célul, hogy a pályázók fejlesztései révén 
megtakarított energiának köszönhetően ne legyen 
szükség egy új erőmű megépítésére, amivel pedig ki-
sebb lesz a légszennyezettség is. A Virtuális Erőmű 
Program keretében a pályázóknak – akik nem csak vál-
lalatok lehetnek, hanem intézmények is, például isko-
lák – először az energiatudatos szintet kell elérniük, ami 
azt jelenti, hogy az energiafelhasználásukkal tudatosan 
foglalkoznak.

Mit tett azért a FŐTÁV, hogy tavaly elnyerje az ener-
giatudatos címet?
Az energiatudatosság a program szerint is az első lépés 
ahhoz, hogy aztán majd energiahatékonyak lehessünk. 
Ehhez először is az kellett, hogy az egész energiafel-
használásunkat tudatosan kezeljük. A felhasználóink 
ellátásához vásárolt és általunk termelt energiát már 
sok éve tudatosan használjuk és törekszünk azt haté-
konyan továbbítani fogyasztóinknak. Emellett kevesebb 
hangsúly jutott az ennek kiszolgálása érdekében álta-
lunk felhasznált energiára az irodaépületeinkben és a 
távhőrendszereink üzemeltetésében. Az utóbbi időben 
tehát ez utóbbival is a korábbinál tudatosabban kezd-
tünk el foglalkozni, hiszen az ilyen tételeken is lehet 
energiát és ezáltal pénzt megtakarítani, amely közvet-
ve ugyancsak a fogyasztóinknál jelentkezik. Annak ér-
dekében, hogy tavaly Energiatudatos Vállalat lettünk, 
mindezzel már korábban el kellett kezdenünk komolyan 
foglalkozni. Ez nem jelentett mást, minthogy először 

alapos elemzésnek vetettük alá a fo-
gyasztásunkat, összehasonlításokat 
és számításokat végeztünk. Emellett 
mindezt próbáltuk tudatosan a min-
dennapok részévé tenni a FŐTÁV-nál. 
Nem arra kell gondolni, hogy az ener-
gia kérdése a szolgáltatásban koráb-
ban nem volt fontos, hanem a saját 
felhasználásunk nem volt kiemelten 
kezelve, mint annak a bizonyos susz-
ternek a cipője. Ezért a FŐTÁV új ke-
zelésmódot, utakat, technológiákat 
keresett, és a programban vállalásokat 
tett a megvalósításukra az energia ha-
tékonyabb felhasználása érdekében.

idén elnyerte a FŐTÁV az 
Energiahatékony Vállalat címet. hova lehet még 
fejlődni ezt követően?
A tudatosság után egy következő fokozat az, amikor már 
valaki nem csak tudatosan kezeli, hanem takarékosan 
és hatékonyan használja fel az energiát. A FŐTÁV az 
energiahatékonyság terén az elmúlt években már szép 
eredményeket produkált, amelyet az Energiahatékony 
Vállalati díj is mutat. Ezt az utat a jövőben is folytatni kí-
vánjuk, nemsokára talán már Energiahatékony Mentor 
Vállalatként. Ez a program következő fokozata, amikor 
már másoknak is tudunk javaslatokat nyújtani az ener-
giahatékonyságuk javítása érdekében. 

Van arra valami mérhető, kézzel fogható adat is, 
hogy a programban résztvevők mekkora megtaka-
rításokat értek el, illetve mi az a kapacitás, aminek 
ennek következtében nem kellett megépülnie?
Hogy a Virtuális Erőmű Program ne csak szóban létez-
zen, ezért a megtakarított energiát a virtuális rendszer-
ben teljesítményadatokba konvertálják, amiből lénye-
gében épül a virtuális erőmű. Az eredeti ambiciózus cél 
az, hogy 2020-ig egy 200 MW-os erőművet szeretne ki-
váltani a program. Ebből jelenleg mintegy 3,35 MW van 
meg, amiből a FŐTÁV-ra jutó rész egyelőre 0,62 MW. 
Ez a Rákoskeresztúri Fűtőmű füstgáz-hőhasznosításá-
ból és a fűtőművek és épületek keringtető szivattyúinak 
cseréiből jött össze. Ezek a programok tovább folyta-
tódnak a következő években, ezért ebből még számít-
hatunk további jelentős energiamegtakarításokra.

Bodzay Zoltán
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MATÁSZSZ KOnFErEnciA 
TIZENNEGYEDSZER

A XIV. Távhőszolgáltatási Konferenciát és Szakmai Kiállítást a 
MATÁSZSZ elnöke nyitotta meg. Fekete csaba a megnyitó 
beszédében a távhőszolgáltató cégek beruházási lehetősé-
geinek gyarapodására hívta fel a figyelmet, amely a támoga-
tások növekedésének tudható be. Ez a kormányzat támogató 
figyelmének köszönhető. Azzal együtt, hogy jó irányban tör-
ténik a közös gondolkodás – amihez a Szakmai Szövetség is 
hozzájárult –, vannak azért olyan elképzelések, amelyek to-
vábbi kérdéseket vetnek fel. Ilyen például a nonprofit működés    
kérdése, amely biztosan nagy változásokat  generál majd.  
A változásokban azonban mindig a lehetőségek is benne 
vannak. A szakmának az a feladata, hogy ezek a változások 
olyanok legyenek, amelyek a távhőszolgáltatást új lehetősé-
gekhez segítik, amire komoly esélyek vannak. 

A társszervező Budapesti Erőmű Zrt. elnök-vezérigazgatója, 
jean-noël reimeringer arra hívta fel a figyelmet, hogy az 
egyik budapesti erőmű éppen 100 éves, ugyanis az I. világ-
háború előtt, 1914-ben kezdte el a villamosenergia termelést 
Budapesten. A Kelenföldi Erőmű történetének ismertetését 
követően Jean-Noël Reimeringer egyben meghívta a konfe-
rencia résztvevőit egy délutáni program keretében helyszíni 
látogatásra a Kelenföldi Erőműbe.

dr. györgy istván főpolgármester-helyettes véleménye 
szerint azért is hasznosak az ilyen konferenciák, mert mint 
ezúttal is tudható, napirendre kerülnek a napjainkban olyan 
jelentős témák, mint a nonprofit közszolgáltatás, vagy a 2014 
és 2020 közötti várható fejlesztési és finanszírozási elképze-
lések. Ezek pedig mind a távhőszolgáltatók, mind pedig a tu-
lajdonos önkormányzatok és a fogyasztók számára is fontos 
kérdések. A távhőszolgáltatást biztonságos, kényelmes és 
környezetbarát fűtési módnak nevezte, s felhívta a figyelmet 
arra, hogy a Fővárosi Önkormányzatban 2010-ben, amikor 
hozzáláttak ehhez a munkához, már akkor is az új városüze-
meltetési stratégia része volt a távfűtés jövőbeli meghatáro-
zása. Mérföldkőként szerepelt akkor is, hogy a távhőellátás 

kiemelt energetikai és várospolitikai eszköz, hiszen ha a 
budapesti mintegy 240 ezer háztartással számolunk, amely 
távfűtést használ, akkor a kérdés csaknem egy millió embert 
érint, illetve országos szinten is nemzetgazdasági szintű kér-
dés. Ezért már a stratégiaalkotás előtt is harcolniuk kellett 
azért, hogy a távhőszolgáltatás versenyképességét növelni 
kell, szemben például a távhőszolgáltatás teljes megszünte-
tésére irányuló elképzelésekkel. 
A főpolgármester-helyettes kiolvashatónak találta a pá-
lyázati pénzek mai megszaporodásával azt a kormányzati 
szándékot, amely a távhőszolgáltatás fejlesztésére irányul. 
A főváros távhőszolgáltatási cégéről, a FŐTÁV Zrt.-ről el-
mondta, hogy az elmúlt években egy jelentős racionalizálási 
programot hajtott végre. Ennek egyik pozitív jelének nevez-
te az Okos-ház programot, amelynek során pályázat útján 
4 társasházi közösség kapott lehetőséget egy mintaprojekt 
keretében a FŐTÁV-tól arra, hogy energetikai korszerűsítés-
sel nagyon jelentős megtakarításokat érjenek el a lakók. Dr. 
György István a kormányzati rezsicsökkentési törekvések 
egy másik lábának nevezte az ilyen modellek elindítását, 
mint amilyet a FŐTÁV az Okos-házak létrehozásával kez-
deményezett. Ezeknél az épületeknél ugyanis egészen ko-
moly megtakarítások keletkeznek, ahol ezekhez a műszaki 
feltételeket megteremtették. Nagyon fontosnak találta az 
ilyen kezdeményezéseket, s dicséretesnek nevezte mindazt  
a szakmaiságot, amely a FŐTÁV oldaláról tapasztalható 
az elmúlt csaknem négy évben. Egyben a FŐTÁV-ot a köz-
üzemi társaságokat összefogó BVK cégei közül a leginkább 
prosperálónak nevezte. 

hizó Ferenc, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium zöldgaz-
daság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgál-
tatásokért felelős helyettes államtitkára videoüzenetében 
a 2014 és 2020 közötti időszak uniós támogatásairól szól-
va elmondta, hogy ebben az időszakban további források 
állnak majd a távhőszolgáltatás rendelkezésére. Ebben a 
ciklusban mintegy 60 milliárd forintot szánnak a távhőszol-

Ezúttal Budapesten jött össze a szakma 
azért, hogy megvitassa aktuális gondja-
it, számba vegye eredményeit. A Magyar 
Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsé-
ge (MATÁSZSZ)  XiV. Távhőszolgáltatási 
Konferencia és Szakmai Kiállítására 2014. 
május 14-16 között került sor a healt Spa 
resort helia szállodában, ahol a két és fél 
nap alatt csaknem 40 előadás hangzott el 
a szakma különböző területeiről. Az aláb-
biakban csak néhány jellemző motívumot 
tudunk kiemelni a programból.
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gáltatás fejlesztéséhez szükséges komplex beruházásokra. 
A klíma és energiatárgyalások során pedig további enged-
ményeket kívánnak elérni a hazai energia szektor számára.  
A helyettes államtitkár kiemelte a pécsi biomassza termelő 
egység és a miskolci geotermikus beruházások eredményeit. 
A kormányzat fogyasztóvédelemmel kapcsolatos elkép-
zelései között hangsúlyozta, hogy a fogyasztót partner-
nek kell tekinteni, s  meg kell tenni azért mindent hogy 
úgy is érezze, a távhőszolgáltató partnere a szolgálta-
tásban. Ehhez kiváló eszköz lehet az egyedi mérés ki-
alakítása, melynek eredményeként a fogyasztók érez-
hetik, valóban az elfogyasztott hőmennyiség után fizetik  
a hődijakat. Az energiahatékonyság következtében mér-
séklődő energiafogyasztás következtében is a lakosság 
díjcsökkenése is várható, amihez a távhőszolgáltatásban is  
a lehető legújabb technológiák alkalmazására van szükség. 
A kormány céljainak eléréséhez azonban szükség van a táv-
hőszolgáltatásban nap mint nap dolgozók segítségére. Hizó 
Ferenc a másnapi, versenyképes távhőről szóló előadá-
sában a kibocsátás csökkentésének nemzetközi és hazai 
eredményeiről is beszámolt. 

dr. nemcsok dénes Sándor, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív 
programokért felelős helyettes államtitkár a távhőfejleszté-
sek finanszírozásáról szóló előadásában elmondta, hogy 
az elmúlt években nagy erőfeszítést tettek annak érde-
kében, hogy a rendelkezésre álló források megfelelően 
hasznosuljanak. Sikerült elérni azt, hogy a projektek finan-
szírozása gördülékeny legyen, aminek eredménye, hogy a 
távhőszolgáltatás sokkal kevésbé érintett a támogatások 
során az elutasításban, mint más szektorok. Ennek egyfelől 
az az oka, hogy a távhőszolgáltatók műszakilag, szakmai-
lag felkészülten állnak hozzá a projektekhez, másfelől pe-
dig megvan a szaktudásuk is a végrehajtáshoz. Ezért ezek 
sokkal jobbak, mint az átlagprojektek. 

Dr. Nemcsok Dénes Sándor kiemelte jó példának azt az uniós 
nagyprojektet, melynek lebonyolítását a FŐTÁV Zrt.-vel közö-
sen kezdtek el. Ilyen, energetikával összefüggő, nagyprojekt 
Brüsszellel még nem volt, az ilyeneket Brüsszel közvetlenül 
hagyja jóvá, ami külön adminisztrációs feladatokat jelent.  
A helyettes államtitkár külön megköszönte a munkáját 
azoknak, akik a FŐTÁV részéről ebben a projektben 
részt vesznek. A következő időszakban rendelkezésre 
álló mintegy 60 milliárd forint összegű keret kis vállalatok-
nál is történő felhasználásában a helyettes államtitkár a 
szakmai szervezet és a szakma résztvevőinek támoga-
tását kérte. A lakosság energiahatékonyságot javító be-
ruházásainak támogatására is lesz pénz, aminek meg-
valósítására van egy olyan fajta elképzelés, hogy ebbe a 
szolgáltatókat valamilyen módon bevonnák, a távhőszektor 
ugyanis adja magát arra, hogy a lakossági beruházásokban  
a szolgáltatók is részt vegyenek.

Balog róbert, a FŐTÁV Zrt. kapcsolati és üzletfejlesztési 
igazgatója, a MATÁSZSZ fogyasztóvédelmi munkabizottsá-
gának vezetője a fogyasztók és a szolgáltatók kapcsolatát 
egy sajátos szemszögből, azaz a fogyasztó szemével tekint-
ve próbált meg képet adni a szakma számára önmagáról. 
Példának hozta fel erre az új számlakép kialakításának kö-
vetelményét, amire korábban több kísérlet után sem került 
sor, most azonban legalább az első oldal mindenki számá-
ra érthetővé vált. Az új szabályokról szólva elmondta, hogy 
azok mindegyike olyan, amelyek előírásait, ha a szakma 
képviselői egy másik szolgáltatóval szemben a fogyasztói 
szerepben vannak, akkor ebben a szerepkörükben elvárnak 
a szolgáltatótól. Arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy miköz-
ben az új szabályokat a szolgáltatók egyfajta kényszerként 
élték meg, ugyanakkor kilépve a szolgáltatói szerepkörből 
ugyanezeket a szabályokat természetesen várják el. 
A konferencia második napjának végén kiosztották a szak-
ma idei díjazottjainak az elismeréseket. Hárman részesültek 
ezúttal a Magyar Távhőszolgáltatásért elismerésben, illetve 
ketten kapták meg a Knuth Károly szakmai életmű díjat.

Magyar Távhőszolgáltatásért elismerésben részesült:
– Szalay Gyöngyi, számviteli osztályvezető, Győrszol Kft.
– Fignár Zoltán, üzemvezető, MIHŐ Kft.
– Pájer Sándor, régióvezető, FŐTÁV Zrt.

Knuth Károly szakmai életmű díjban részesült:
– Tokovics Klára, gazdasági igazgató,  Termostar Kft. 
– ’Sigmond György, főtanácsos, Matászsz
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SOKRÉTű TÁJÉKOZTATÁSSAL 
A BVK hírlEVElE

Miként született az ötlet, hogy a BVK indítson egy 
hírlevelet és mikor jelentkezett először?
Az ötlet onnan jött, hogy szerettük volna, hogy a BVK 
kommunikációs rendszere egy újabb eszközzel gaz-
dagodjon. Már ezt megelőzően az új arculati elemek-
kel létrejött ugyanis a BVK internetes brand-je a saját 
honlappal illetve a tagvállalatok valamennyi honlap-
jának fejlécével. Ezen kívül létrehoztuk a web2-n a 
facebook oldalakat és közös arculattal kommuniká-
lunk a budapestiek felé. Mindezen kívül pedig sze-
rettünk volna még egy ilyen kommunikációs eszközt, 
amellyel képesek vagyunk eljutni minél több célcso-
porthoz. Szerettünk volna például eljutni a fővárosi 
döntéshozókhoz, illetve a közüzemi szolgáltatóinknál 
a kohéziót erősítve a tagvállalatok dolgozóihoz, va-
lamint a közvéleményt formálókhoz is. Mindenkihez 
tehát, akit érdekelnek az ilyen jellegű hírek, akik fel-
iratkoznak a Hírlevelünkre és azután megkapják azt 
rendszeresen. Az első Hírlevelünk februárban jelent 
meg és ezt követően minden hónapban friss hírekkel 
jelentkezünk.

Mi volt a hírlevél elindításának célja? 
A legfontosabb célunk vele az, hogy a BVK Hol-
ding tagvállalatai közötti belső kohéziót erősítsük. 
Szeretnénk, ha az egyes közüzemi szolgáltatóknál 
dolgozók megismernék egyfelől a BVK híreit, más-
felől pedig egymáséit is. Ugyanígy szeretnénk ezt 
elérni a Fővárosi Önkormányzat döntéshozóinak 
körében, akiknek ugyancsak hasznos lehet, ha kö-
zelebbről is megismerik a tagvállalatoknál történte-
ket, az ott folytatott fejlesztéseket és eredményeket.  
A harmadik célcsoport esetében pedig a lakosság tá-
jékoztatása szintén fontos cél volt a Hírlevél elindítása 
idején.

Milyen hírek sze-
repelnek benne, 
mely társaságok 
eseményei?
A BVK tagvállalata-
inak eseményeiről 
szóló híreket szer-
kesztünk bele, tehát 
a Fővárosi Közterü-
let-fenntartó Zrt.,  
a FŐTÁV Zrt., a Bu-
dapest Gyógyfür-
dői és Hévizei Zrt.,  
a Budapesti Te-
metkezési Intézet 
Zrt, a FŐKERT Zrt.  
a FŐKÉTÜSZ Kft. 

és az FTSZV Kft. híreit. Szerepel azonban a Hírleve-
lünkben mindig a Fővárosi Önkormányzatról szóló 
hír is, valamint a BVK Holding eseményeiről szintén 
rendszeresen igyekszünk beszámolni.

ha valaki kíváncsi rá, akkor miként igényelheti  
a BVK hírlevelét?
Ehhez fel kell iratkoznia a BVK Holding internetes 
honlapján, a bvkholding. hu-n. Ezen a helyen történő 
rövid idejű regisztráció után aztán rendszeresen kapja 
az érdeklődő a BVK Hírlevelét.

Bodzay Zoltán

A MÁjUSi SZÁM TArTAlMÁBól:
  Megnyílt a holnemvolt Park az egykori vidámparki 

területen
  Megújult a gellérthegyi Kőcsikós játszótér
  FKF – Tavaszi nagytakarítás Budapesten
  FŐTÁV – Modern szabályozókkal a fűtési időszak végén
  BGYH – Május elsején nyitottak a strandok
 FŐKERT – Több mint 200.000 egynyári növényt ültet  

a FŐKERT a budapesti parkokba

idén februárban indította útjára a Buda-
pesti Városüzemeltetési Központ (BVK) 
holding Zrt. a hírlevelét, amellyel a készí-
tői többek között a tagvállalataik dolgozó-
it, a budapestieket illetve a döntéshozó-
kat kívánják elérni. A BVK hírlevél céljáról 
és az elérésének módjáról dr. Szűcs An-
namáriát, a BVK holding kommunikációs 
és Pr igazgatóját kérdeztük.

http://www.bvkholding.hu/hirlevel


MEgTAKAríT 
A FŐTÁV nEgyEdiK 

OKOS-hÁZA
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Vannak olyan lakóközösségek, de még inkább olyan 
vállalkozó szellemű közös képviselők, akik alig várják, 
hogy az épületeik felújítására, energetikai korszerűsíté-
sűk megvalósítására valamilyen pályázatot írjon ki akár 
az állam, akár az önkormányzat, vagy esetleg a szolgál-
tató. Vannak ezért olyan lakóközösségek Budapesten, 
amelyek tagjai a korábbinál 50 százalékkal kevesebb 
fűtési és melegvízdíjat fizetnek a távfűtéses lakásokban 
az energetikai korszerűsítéseket követően. ilyen jól jár-
nak annak a távfűtéses panelháznak a lakói is, akiknek 
az épülete negyedikként lett a FŐTÁV pályázatán Okos-
ház az elmúlt évben. Kázsmér Ferencet, a iV. kerületi 
lebstück Mária u 48-56 számú ház közös képviselőjét 
az újabb energetikai korszerűsítéseikről kérdeztük. 
hogyan lett az ön által képviselt 5 lépcsőházas, négy-
szintes panel lakóház mintaépület, vagy ahogy ma ne-
vezzük, Okos-ház?

Annak idején csatlakoztunk a FŐTÁV Okos Házakra kiírt pályá-
zati kiírásához. A kiírásban szereplő feltételek alapján beadott 
pályázatunk alapján a bíráló zsűri értékelése szerint a 4. helyet 
értük el. Ez alapján számítottunk arra, hogy a pályázatban le-
írt fejlesztések megtörténnek. Én úgy tudom, hogy időközben 
az árak változása és a műszaki tartalom befolyásolta azt, hogy 
végül is hány ilyen Okos-ház szülessen, mert a fejlesztésekre  
a szolgáltatónak egy fix finanszírozási keret állt rendelkezésére. 

Mit sikerült megvalósítani az önök épületében a rendel-
kezésre álló keretek között?
A beruházás során felújíttattuk a házban a hideg- és melegvíz 
alap- és felszálló vezetékeket, beszerelésre kerültek vízmérő 
órák. Nálunk eléggé sajátos módon egy-egy lakásban 4 da-
rab vízmérő van, ami azt jelenti, hogy 46-szor 4 távleolvasá-
sos mérő üzemel. Ez a technológia egy GSM rendszeren ösz-
szegyűjti a vízfogyasztási adatokat, illetve a fűtését is, ami már 
egy korábbi beruházási program keretében valósult meg. Egy 
még nem teljesen beállt rendszer szerint a mért adatok hoz-
zám és a FŐTÁV-hoz kerülnek. Mint ahogy az a programban 
is szerepelt, ezen túlmenően kaptunk napelemeket is, ame-
lyek felszerelésének utómunkálatai egy-két hete fejeződtek 
be. Megtörtént a napelemek telepítése valamint a villámvéde-
lem kialakítása, majd pedig egy mérő is helyet kapott, s a be-
üzemelt rendszernek még csupán egyetlen adatszolgáltatási 
egység hiányzik. Tesztelése folyik pillanatnyilag annak, hogy a 
megtermelt áram mérése ugyanúgy, mint a víz- és a fűtésfo-
gyasztás adatai a FŐTÁV felé is kimenjenek. Még nem zárult 
le tehát teljes egészében a projekt, amelynek mi az előnyeit 
már annyiban érzéke   ljük, hogy kialakult egy használható 
energiatakarékos rendszer, amely már a pályázat kiírásában 
is úgy szerepelt, hogy energiatakarékos épületet kíván létre-

hozni a mintaprojekt révén. Hozzá kell tennem, hogy a pályá-
zatban szerepelt még egy olyan kitétel is, hogy a vízcsapok-
ra ökoperlátorok kerülnek, ami szintén megvalósult, és ami 
ugyancsak a víztakarékosság jegyében történt. 

Tisztában lévén azzal, hogy a rendszerek összefügge-
nek – ezért a korábbi beruházások is belejátszanak –, 
mégis véleménye szerint az új programmal mindez mi-
lyen mértékű megtakarítást jelent az épületben?
Paramétereit tekintve elég jelentős mértékű megtakarítása 
van a háznak. Ezt persze össze kell kapcsolnom a korábban 
megvalósított Öko-Plusz programmal is, ahol a mi házunknak 
– és egy kapcsolódó másik beruházással, az épület szigetelé-
sével együtt – mintegy 38-40 százalékos megtakarítást ered-
ményezett a fűtés vonatkozásában. Erre most rárakodik az 
újabb programmal mintegy 10 százalék, amivel együtt 50 szá-
zalék, vagy a fölötti energiamegtakarítással tudunk számolni.  

A Ezek szerint eddig valamennyi korszerűsítési prog-
ramban részt vettek, amiben csak lehetett?
Úgy tűnik, igen, bár vannak még olyan elemek, amelyekben 
előre lehetne lépni. Gondolok itt elsősorban a nyílászárókra, 
amelyek nem voltak egyöntetűen lecserélve. Ennek több oka 
is van, de elsősorban az, hogy a korábbi beruházások jelen-
tős anyagi terhet róttak a lakóközösségre. A másik ok az volt, 
hogy a nyílászárók cseréje egyénenként korábban már meg-
történ, így ezt követően már nem lehetett ezt egy egységes 
program keretében megvalósítani. 

Bodzay Zoltán
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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 százalékkal csökkent a távfűtés díja 2013-ban 
a lakossági fogyasztóknak?
1  legalább 5 %-kal
2  legalább 10 %-kal
X  legalább 20 %-kal

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  54 éve
X  110 éve

13. Melyik kerületben található épület nyerte meg  
a FŐTÁV i lOVE PAnEl – legtakarékosabb épület  
pályázatát?

1  XX. kerület
2  IX. kerület
X  XV. kerület

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 mindig tájékozódhat egyenlegéről?

A távhőszámla harmadik oldalának alján továbbra is minden hónapban tájékozódhatnak a számla kibo-
csátásakor nyilvántartott egyenlegükről. Az adott egyenleg az aktuális számla összegét is tartalmazza.  
A rovat figyelemmel kisérésével megelőzhető egy esetlegesen nem várt hátralék keletkezése. Termé-
szetesen az aktuális egyenlegéről a számlákon túlmenően naprakészen tájékozódhat internetes ügy-
félszolgálati felületünkön is, ahol egy rövid regisztrációt követően Folyószámla-egyenleg egyeztetésen 
túlmenően számos ügyet intézhet.

Tudta-e ön, hogy egy mozdulattal is pénzt takaríthat meg?

A korszerűsített épületek esetében a termosztatikus radiátorszelepeket a nyári időszakban 
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 
nyáron elzárt állapotban vannak, akkor azok sajnos letapadhatnak. A feladatát ellátni 
nem tudó szelepet csak térítés ellenében javítják vagy cserélik ki a vállalkozók.

Tudta-e ön, hogy ki dönthet a díjszétosztási arányokról?

A díjszétosztási arányok meghatározásáról, annak módosításáról jogszabályok alapján 
kizárólag a tulajdonosi közösségek képviselői rendelkezhetnek. Társaságunk nem jogo-
sult vizsgálni, hogy a hődíjak havonkénti elszámolásához, valamint az utólagos elszá-
moláshoz megadott díjszétosztási arányokat milyen szempontok figyelembe vételével 
határozták 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.

Tudta-e ön, hogy miként csökkentheti 
az energiafelhasználást a lakóközösség?

Az épület által felhasznált őszhőenergia csökkentésére számos lehetősége adódik  
a lakóközösségnek, mint például: megfelelő hőszigetelés és megfelelő nyílászárók ki-
alakítása; a fogyasztói rendszer fűtéskorszerűsítése; a melegvíz cirkulációs rendszer 
korszerűsítése; fogyasztással arányos hődíj-felosztás; megfelelő üzemviteli paramé-
ter választás; a termosztatikus radiátorszelep helyes használata. A különböző épület 
szintű korszerűsítéssel nem csak az energiafelhasználás csökkenthető, de várhatóan 
az adott ingatlan is vonzóbbá válik.
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Tudta-e ön...?



Érdeklődjön elérhetőségeinken!
Telefon: 06-40-200-108, 
web: www.fotav-komfort.hu 
e-mail: info@fotav-komfort.hu

javíttassa a hibát 
a FŐTÁV Zrt.-vel!

A megrendelés menete

A FŐTÁV Zrt. fogyasztóinak térítés ellenében lehető-
ségük van fűtési rendszerük javítását, beszabályo-
zását, vagy akár lakásuk radiátorainak, illetve radi-
átorszelepeinek cseréjét közvetlenül a társaságtól 
megrendelni. ha ön, vagy társasháza hibát észlel, 
esetleg időszerűnek ítéli elavult fűtési rendszerének 
felújítását, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgála-
tunkkal. Kollégáink rövid határidővel, kedvező áron, 
számla és garancia nyújtása mellett kínálnak szak-
értő megoldásokat önnek.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kollégánk egy alkalmas időpontban meglátogatja önt, és ingyenes 
helyszíni felmérést végez, (bizonyos esetekben fotók alapján is készí-
tünk ajánlatot).

Az egyedi igények alapján összeállított árajánlatot megküldjük önnek 
e-mailben (ennek hiányában telefonon tájékoztatjuk önt annak tartal-
máról).

Az ajánlattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre, kérésekre választ 
adunk, és véglegesítjük az ajánlat műszaki tartalmát.

Ha ajánlatunk elnyeri a tetszését, válaszlevélben, vagy telefonon vár-
juk visszajelzését, megrendelését!

Kollégáink megkeresik önt a munkavégzés időpontjának egyeztetése 
céljából.

Eljárunk a távhőszolgáltatónál és szükség szerint a közös képviselet-
nél a munkavégzés bejelentésével kapcsolatosan.

Elvégezzük a munkát.

Elszállítjuk a keletkező hulladékot, rendet hagyunk magunk után.

Ha elégedett a munkánkkal, ön igazolja részünkre a teljesítést.

A számlát postai úton küldjük ki önnek, melyet ön átutalással, vagy 
banki pénztári befizetéssel tud kiegyenlíteni.

Az elvégzett munkáinkra 1 év, a beépített anyagokra pedig a gyártója 
által biztosított garanciát vállaljuk.
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