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Rangos díjat nyert a FŐTÁV sikeres ÖKOPlusz programja 
 

Budapest, 2009. december 3. - A Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) a mai napon 

adta át az „Üzleti Élet a Környezetért" 2009-es díjait. Idén a szakmai zsűri a FŐTÁV Zrt.-nek 

ítélte oda az első helyezésért járó díjat, a sikeres ÖKOPlusz program elismeréseként. Kovács 

Lajos, a FŐTÁV Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a budapesti távfűtéses lakások 

korszerűsítését célzó program 2010-ben is folytatódik, miután 2009. december 1-én az 

önkormányzati miniszter bejelentette, hogy az ÖKO-program finanszírozására 5 milliárd 

forint áll rendelkezésre a 2010-es költségvetésből. 

 

 A HBLF - egy 1992-ben alakult, a felelős vállalatirányítás iránt elkötelezett hazai és 

nemzetközi vállalkozásokat, vezető üzletembereket és elismert szakértőket tömörítő non-

profit szervezet - 2009-ben már a hetedik alkalommal hirdette meg az „Üzleti Élet a 

Környezetért" díját. A díj azon szervezetnek ítélhető oda, amelynek környezetvédelem iránti 

elkötelezettsége kimagasló, illetve tevékenységéhez viszonyított környezetvédelmi 

teljesítménye példaértékű; valamint környezetünk védelme érdekében a 2008-2009-es 

években konkrét projektet valósított meg. 

 

A 2009-es díjátadón a Főtáv Zrt. kapta az első helyezettnek járó díjat, a vállalat ÖKOPlusz 

programjának elismeréseként. Az ÖKOPlusz segítségével a fogyasztók egyszerre takarítanak 

meg költséget és energiát; valamint a program tovább népszerűsíti a környezetkímélő 

távfűtést is Budapesten. Kovács Lajos a díjátadón kiemelte, hogy a FŐTÁV Zrt. 2007 óta egy 

új, ügyfélközpontú stratégiát követ, továbbá az elmúlt két évben jelentős mértékben javították 

a vállalat működési hatékonyságát is. „Ennek eredménye, hogy hamarosan a környezetkímélő 

távfűtés lehet a legolcsóbb fűtési mód Budapesten." - mondta a vezérigazgató. 

 

A FŐTÁV Zrt. sikereiben kiemelkedő szerepe volt az ÖKOPlusz programnak, amelynek célja 

a budapesti távfűtéses lakások korszerűsítése. Az ÖKOPlusz programot 2010-ben is folytatni 

fogja a vállalat, ugyanis Varga Zoltán önkormányzati miniszter 2009. december 1-én 

bejelentette, hogy 5 milliárd forint áll majd rendelkezésre a teljes ÖKO-program 

finanszírozására a 2010-es költségvetésből. 

 

Az ÖKOPlusz programhoz kapcsolódó szolgáltatáscsomagot a FŐTÁV Zrt. a jövőben is 

biztosítja majd minden, a programhoz csatlakozni kívánó budapesti épületnek. A 
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szolgáltatáscsomag tartalma a következő: 10%-os alapdíjkedvezmény; a helyszíni felmérést 

követően az ajánlat megírása; a pályázat összeállítása és a finanszírozás biztosítása. A 

program nagyon fontos eleme a rendszer használatának betanítása is. 

 

Az első ÖKOPlusz pályázattal kapcsolatos fűtéskorszerűsítési beruházás 2008 augusztusában 

valósult meg. Azóta 84 társasházban készült el a fűtéskorszerűsítés, 2009. december 24-ig, az 

ünnepek előtt még 11 épületben fejeződnek be a munkálatok, és további 30 társasháznak van 

élő szerződése a kivitelezés elvégzésére. A FŐTÁV Zrt. vállalta, hogy a fűtési szezon alatt is 

folyamatosan elvégzi a szükséges korszerűsítéseket, így biztosítva a program sikerességét és 

megvalósítását. 

 

„A FŐTÁV Zrt.-nél úgy gondoljuk, hogy a legjobb megtakarított energia a fel nem használt 

energia; és ezt a gondolatot nemcsak a HBLF „Üzleti Élet a Környezetért" 2009-es díj első 

helyezése, de a fogyasztóink visszajelzései is igazolják. Az ÖKOPlusz programon keresztül a 

távfűtés nemcsak a költségek csökkentéséhez járul hozzá, de a kevesebb CO2-kibocsátás 

révén a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez is." - mondta a vezérigazgató. 

 

 


