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MINTAÉPÜLETEKKÉ KORSZER ŰSÍT A FŐTÁV 
 
 
Mint ahogy azt az ÖkoPlusz programban részt vev ő társasházak esetében tette – 
amikor a konkrét anyagi kedvezmények mellett a pály ázat benyújtásában is 
segédkezett –, a F ŐTÁV Zrt. stratégiájának megfelel ően ezután is ösztönözni kívánja a 
távfűtéssel összefügg ő energetikai korszer űsítéseket a f ővárosban. A F ŐTÁV Zrt. 
ezért pályázatot hirdet 2012. február 10-ei kezdett el a szolgáltatási területén található, 
legfeljebb 5 lakóépület meghatározott m űszaki tartalmú energetikai korszer űsítésére 
 
 
Legyen az Öné is F ŐTÁV MINTAÉPÜLET!  
 
A FŐTÁV Zrt. stratégiájának megfelelően továbbra is ösztönözni kívánja a budapesti lakások 
fűtéskorszerűsítését. Ennek érdekében pályázatot ír ki a fővárosi távfűtéses lakóközösségek 
között öt épület meghatározott tartalmú energetikai korszerűsítésére. A pályázat nyertesei 
esetében a FŐTÁV költségén születnek meg az alább meghatározott fűtéskorszerűsítési 
munkák. 
 
 
Akik pályázhatnak 
 
A 2012. február 10-én kiírt pályázaton azok a lakóépületek vehetnek részt, amelyek a 
korábbiakban már megvalósították a szekunder (épület) fűtési rendszer korszerűsítését, és 
az adott épület összes lakásában a termosztatikus radiátorszelepek felszerelése teljes 
körűen megtörtént (a fűtési költségosztók megléte nem szükséges). További feltétel, hogy az 
épület HMV cirkulációs hálózata teljes mértékben kiépített legyen (kiterjedjen a felszálló 
vezetékekre is).  
 
 
Az energetikai korszer űsítés tartalma 
 
A pályázatot a szolgáltatási területén található, legfeljebb 5 lakóépület alábbi tartalmú 
energetikai korszerűsítésére írja ki a FŐTÁV: 
 

- Az épület használati melegvíz (HMV) rendszerének korszerűsítése. A teljes 
vezetékhálózat átépítése, hatékony hőszigetelése, a cirkulációs rendszer 
termosztatikus beszabályozó szelepekkel való felszerelése. 

- Az ún. „okos mérés” rendszer teljes körű kialakítása, mind fűtési, mind HMV 
rendszerre vonatkozóan. 

- Az épületen elhelyezett napelemekkel termelt villamos energia az épületszintű 
elszámolású rendszerben kerülhet felhasználásra, s amennyiben a napelemeken a 
mindenkori energiaigényt meghaladó hozam keletkezik, azt a kétirányú 
energiamérésre alkalmassá átalakított mérési ponton keresztül az elosztórendszerbe 
lehet visszatáplálni. 
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A mintaépületek kialakításának célja 
 
A FŐTÁV célja az energetikai korszerűsítés elvégzésével történő olyan „mintaépületek” 
kialakítása, amelyek felújított, beszabályozott szekunder fűtési és HMV rendszerrel 
rendelkeznek, továbbá amelyben a mintaépületek ügyfelei folyamatosan figyelemmel 
kísérhetik a saját fogyasztásuk alakulását („okos mérés” rendszer), és lehetőségük van 
költségmegtakarítást eredményező beavatkozásra.  
A pályázaton nyertes épületek fentiekben ismertetett korszerűsítését teljes körűen a FŐTÁV 
finanszírozza. A nyertes pályázó többek között vállalja, hogy a FŐTÁV referenciaként 
minden korlátozás nélkül, bármilyen harmadik fél részére bemutathatja a megvalósult 
energetikai korszerűsítést és annak eredményeit. 
 
 
Amit a mintaépületek vállalnak 
 
A pályázaton nyertes épületek fentiekben ismertetett korszerűsítését teljes körűen a FŐTÁV 
finanszírozza. A nyertes pályázó vállalja, hogy a kivitelezés befejezését követően 10 évig a 
távhőszolgáltatásból nem lép ki. A nyertes pályázó továbbá azt is vállalja, hogy a FŐTÁV 
referenciaként minden korlátozás nélkül, bármilyen harmadik fél részére bemutathatja a 
megvalósult energetikai korszerűsítést és annak eredményeit. 
Az energetikai korszerűsítést követően a beruházás a FŐTÁV által kerül aktiválásra, a 
beépített eszközök a FŐTÁV tulajdonát képezik 10 évig, amely leteltét követően az eszközök 
piaci értéken kerülnek a Társasház részére átadásra. 
A garanciális időszakban (beruházás elkészültét követő 2 évig) a FŐTÁV végzi a 
szükségessé váló hibajavítást, karbantartást, ezt követően ezen tevékenységek a Társasház 
feladatává válnak. 
 
 
A pályázat benyújtása 
 
A pályázaton részt venni kívánó épületek közös képviseleteik útján adhatják be pályázatukat, 
amely abban az esetben érvényes, amennyiben a ház lakói a SZMSZ-ben rögzített szavazati 
arányban hivatalosan is hozzájárultak a pályázaton való részvételhez, illetve nyertes 
pályázat esetén a kiírásban leírt műszaki tartalmú energetikai korszerűsítéshez. 
A FŐTÁV a pályázatot módosíthatja, visszavonhatja, valamint eredménytelennek 
nyilváníthatja. A pályázó felelős a pályázat összeállításáért, valamint a pályázat 
összeállításának összes költségét viseli. 
A pályázaton részt venni kívánó épületek közös képviseleteik útján adhatják be pályázatukat. 
Minden érvényes pályázat az alább részletezett szempontrendszer alapján kerül elbírálásra. 
 
 
A pályázat elbírálásának szempontrendszere: 
 
A pályázat során az alábbi elbírálási szempontok szerint pontozhatóak a pályázó épületek: 
 

1. A korábban elvégzett épületenergetikai rekonstrukció tartalma (teljes körű 
rekonstrukció – 20 pont, csak nyílászárócsere – 10 pont, nem volt rekonstrukció – 0 
pont)   
maximális pontszám:30 pont 

 
2. Az energetikai korszerűsítés támogatottságának aránya (tulajdonosok milyen 

aránnyal támogatják) 
maximális pontszám:30 pont 
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3. A lakásszám (0-50 lakás között - 10 pont, 50-80 lakás között - 20 pont, 80 lakás felett 
- 10 pont) 
maximális pontszám:20 pont 
 

4. Az épület hátraléka  
maximális pontszám:10 pont 
 

5. A tetőzet jellege (a magastető jelentős részben déli/délkeleti/délnyugati tájolású - 10 
pont, 5 éven belül hő- és vízszigetelt lapostető - 5 pont, egyéb tetőzet – 0 pont) 
maximális pontszám: 10 pont 
 
Az elérhető maximális összpontszám 100 pont. 

 
A szükséges nevezési lap és a közgyűlési jegyzőkönyv a pályázat mellékletét képezi, 
ezek nélkül a pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot a közös képviselők a FŐTÁV Zrt. 
Kapcsolati és Üzletfejlesztési Igazgatóság titkárságán, (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 
31, D épület I. emelet 115.) vehetik át vagy letölthetik a FŐTÁV honlapjáról 
(www.fotav.hu). A pályázatot a szükséges aláírásokkal, pecséttel, igazolásokkal együtt 
postai úton kell, hogy eljuttassák a FŐTÁV Zrt-hez.  

 
 
Időrend 
 

1. A pályázati anyag közzététele: 2012. 02.10. 
2. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. 03. 31. 
3. A pályázat nyertesének kihirdetése: 2012. 04. 15 
4. Szerződéskötés: 2012. 04. 30. 
5. A korszerűsítés tervezett elvégzése: 2012. év 

 
 
Nevezési lap 
 

- A pályázaton történő részvétel feltétele a nevezési lap kitöltése és aláírása, amellyel 
a pályázó lakóközösség (képviseli: közös képviselő) valamennyi pályázati feltételt és 
a nevezési lapban foglaltakat elfogadja, illetve magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

- A pályázó lakóközösségek a nevezési lap kitöltésével és aláírásával kijelentik és 
elfogadják, hogy az épületen folyó munkálatokról és a végeredményről hang, kép- és 
mozgóképfelvétel készülhet, amelyet a FŐTÁV a jövőben bármikor térítés és külön 
engedélykérés nélkül szabadon felhasználhat. 

 
Kizárólag a hiánytalanul kitöltött, aláírt és lepecsételt nevezési lappal, valamint közgyűlési 
jegyzőkönyvvel érkező pályamunkák kerülnek elbírálásra. Hiánypótlásra lehetőség nincs! 
 


