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Ha fontos számodra, hogy szép legyen a környezet, amiben élsz és van ötleted, hogy miként tehetnéd 
színesebbé, akkor itt egy pályázat, amit Neked találtak ki! 

A Metropol 2013-as „Pimp my rack!” kampányának ötletén és 
sikerén felbuzdulva a FŐTÁV úgy döntött, hogy köztér színe-
sítő pályázatot ír ki. A Társaság a Kreatív Social Media Best 
Practice versenyén a Metropol kampányával megosztott má-
sodik helyezést ért el kategóriájában az „I LOVE PANEL – Pa-
nellakás szépségverseny” pályázatával, ezért döntött úgy, hogy 
ezt a két műfajt most ötvözi és egy Facebookos applikáció és a 
kapcsolódó pályázat eredményeképp egy távhővezetéket fog 
lefesteni közösségi módszereket alkalmazva.

A Pimp My Pipe, egy közösségi köztérszínesítő projekt 
augusztus 18. és szeptember 15. között, melynek során 
a városlakók ötletei és szavazatai alapján egy szakmai 
zsűri dönt arról, miként újuljon meg a IV. kerületben ta-
lálható föld fölött futó távhővezeték.

Részletek hamarosan a FŐTÁV honlapján és a 
Facebook oldalán találhatók.
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Kedves Olvasónk!

a FŐTÁV e-Magazin szerkesztői

Ezekhez az írásokhoz kívánunk ezúttal is kellemes időtöltést:

Nem szívesen fárasztanánk súlyos szakmai információkkal 
azokat a szerencséseket, akik most éppen megszolgált sza-
badságuk idején nyaralnak valahol közel, s távol.
Nekünk ezúttal azokat illik megszólítanunk, akiknek a hőség-
től izzó nyár ellenére is a társasházak ügyeivel kell foglalkoz-
niuk, mert hiszen ez egész évre szóló elfoglaltság, amely ese-
tében nincs igazán pihenésre alkalmas évszak, de gyakran 
még egy szabad hétvégét sem enged a kötelezettség. Ezért 
inkább néhány könnyedebb írással is szolgálunk ezúttal, mint 
például a Várkert Bazár tavasszal átadott – és augusztusban 
bővíteni tervezett – létesítményeiről szóló írásunk, vagy a nyá-
ri fesztiválokra tekintő laza körképünk. Ízelítőt adunk egy nyár 
végére, ősz elejére tervezett vidám kampányunkból (Pimp my 
Pipe), vagy a már megszokott e-TOTÓ-t is kitölthetik Olvasó-
ink, amellyel ajándéktárgyakat nyerhetnek.
A távhőszolgáltatást azonban nem kerülhetjük meg egy ilyen 
nyári magazinban sem, amire jó példa ismét csak a Várkert 
Bazárról szóló írás, hiszen bár nem eléggé ismert, de az ott 
kialakított új létesítmények ugyancsak távfűtöttek lettek, mint 
ahogy maga a Budai Vár is annak idején. Beszámolunk mind-
emellett a következő évek legjelentősebb hőtermelési és 
távhőelosztási beruházásáról, a Hulladékhasznosító Műben a 

szemétégetés révén nyert, távfűtésre fokozottabban használt 
hőtermelésről.
Visszatekintünk kissé a FŐTÁV által negyedik alkalommal 
nemrégiben megrendezett Közmű Akadémia eseményeire, 
hiszen akik részt vettek a rendezvényen, azok az ott elhang-
zott előadásokból közvetlenül megismerkedhettek a közszol-
gáltatók legfrissebb szabályozásbeli és egyéb változásaival, 
míg akik ezúttal nem jöttek el, azok az olvasóink innen, vagy a 
Közmű Akadémia honlapunkra feltöltött prezentációs anyaga-
iból tájékozódhatnak.
Lesz itt még szó az elkövetkező oldalakon a Békéltető 
Testületek tevékenységéről és jelentőségéről, valamint a 
mintaépületként is szolgáló egyik OKOS-ház energiataka-
rékos fejlesztéseinek tapasztalatairól, vagy a FŐTÁV el-
múlt négy évben végzett munkájának legfontosabb ered-
ményeiről. Ez utóbbi írás lényegében számvetés is abban 
a tekintetben, hogy a budapesti távhőszolgáltató honnan 
hova jutott el ebben a négy esztendőben, hogy az akkori 
kezdetektől az új menedzsment kitűzött céljaiból mit sike-
rült megvalósítani annak érdekében, hogy a fogyasztók 
kisebb díj befizetése mellett biztonságosabb és színvona-
lasabb szolgáltatásban részesüljenek.

http://www.fotav.hu/hireink/rendezvenyeink/kozmu-akademia/
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2014. augusztus 13-án kerül sor a Budapesti Távhőszolgáltató 
Zrt. beruházásában KEOP támogatással megvalósuló, a Fő-
városi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. Hulladékhasznosító Mű 
(HuHa) távhőkiadásának fokozása érdekében történő beru-
házása alapkőletételére. A FŐTÁV által régóta tervezett be-
ruházás a távhőkörzetben olcsóbb hő révén belátható időn 
belül olcsóbb távfűtést eredményez

EGYÜTTMŰKÖDÉS 
AZ OLCSÓBB TÁVHŐÉRT

A környezetvédelmi szempontoknak megfelelő távhő-
szolgáltatás széles körű elterjedése érdekében létkérdés 
az ár: az olcsó hő- és alapdíj. Versenyképessége foko-
zása érdekében a FŐTÁV az utóbbi években számos 
olyan beruházást hajtott végre, melyek eredményeképp 
a lakossági alapdíjat 10 %-kal csökkenthette, illetve a 
legnagyobb fővárosi ingatlanberuházók többsége is a 
távhőszolgáltatást választotta. Ennek egyik fő eleme volt 
a hosszú távú megállapodás megkötése az FKF Zrt-vel. 
A szolgáltató költségcsökkentési törekvéseinek újabb 
állomásaként több mint 5,3 milliárd forint értékben hajt 
végre beruházást, mellyel az FKF Zrt. üzemeltetésében 
működő Hulladékhasznosító Mű hőkiadó kapacitását 
lehet növelni. Ehhez mintegy félmilliárd forint vissza nem 
térítendő KEOP támogatást nyert a távhőszolgáltató.
A Hulladékhasznosító Mű távhőkiadásának fokozása 
– amellett, hogy ez a jelenlegi legolcsóbb hőforrása a 
távhőszolgáltatásnak – számos előnnyel jár. Az FKF Zrt. 
üzemeltetésében működő HuHa-ban eltüzelt szemét 
mennyisége, és ezáltal a légszennyező-kibocsátása 
nem változik, miközben a projekt eredményeként nő a 
kommunális hulladék felhasználásával termelt távhő-
energia mennyisége, a CO2-kibocsátás pedig Újpalotán 
évi 19.725 tonnával csökken.
A Környezeti és Energia Operatív Program (KEOP) ke-
retében meghirdetett „Távhő-szektor energetikai kor-
szerűsítése” című pályázaton a FŐTÁV projektje (Az 
Újpalotai Távhőkörzet Hulladékhasznosító Műből való 

részleges ellátása) 10% vissza nem 
térítendő támogatást, közel 533,6 mil-
lió forintot nyert el.
A beruházással kapcsolatos munká-
latok – így a IV. és XV. kerületi távve-
zeték építések, és az azzal járó bur-
kolatbontási munkálatok – 2014-ben 
elkezdődnek, és 2015 első felében 
befejeződnek. A FŐTÁV ezúton is kéri 
a lakosság türelmét és megértését az 
okozott kellemetlenségekkel kapcsolat-
ban, hiszen a fejlesztés célja az olcsóbb 
ár és a szolgáltatás biztonságának és 
színvonalának növelése.
A fejlesztések célja, hogy a FŐTÁV fo-
gyasztói hődíjai csökkenjenek, hozzájá-
rulva ezzel ahhoz, hogy a távhőellátás az 
ingatlanok értéknövelő tényezőjévé váljon, 
amit az FKF Zrt. – mint a környezetvéde-
lem területén elkötelezett társaság – is ki-
emelten támogat.
Hasonlóan jelentős lépés lenne, ha megva-
lósulna ugyancsak az FKF Zrt.-vel történő 
együttműködésben egy újabb budapesti 
hulladékhasznosító mű megépítése, mert 
ott már a kezdetii fázisban megtervezhetővé 
válna az új létesítmény lehető legnagyobb 
mértékben történő távfűtési hőtermelése.
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Negyedik alkalommal rendezte meg a FŐTÁV 2014. június 17-én a Közmű Akadémia elnevezésű rendezvé-
nyét, amelyre Budapest társasházi és lakószövetkezeti közös képviselőin kívül meghívta a társközművek, 
valamint a közüzemi szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb szervezetek kiállítóit és előadóit is. 

A FŐTÁV Zrt. fokozni szeretné a közös képviselők és lakás-
szövetkezeti vezetők aktivitását azzal, hogy egyre nagyobb 
figyelmet szentel a rendszeresen megszervezett Közmű 
Akadémiának, amely célt a Budapesti Városüzemeltetési 
Központ (BVK Holding) is támogat. Ezúttal már több fővá-
rosi közmű társaság elfogadta a meghívást, mint a koráb-
bi alkalmakkor. A gond inkább abban van, hogy többnyire 
ugyanazok a társasházi képviselők jelennek meg az ilyen 
rendezvényeken, mint akik a korábbiakon is ott voltak – és 
ők a megszerzett információkkal mindig az elsők között 
jutottak hírhez az éppen aktuális korszerűsítési lehetősé-
gekről, s ennek megfelelően időben cselekedtek is –, míg 
a nagy többség, akik távol maradnak, gyakran panaszkod-
nak, hogy nem szereznek tudomást a lehetőségekről.
Pedig az immár hagyományt teremtő, rendszeresen meg-
rendezett előadássorozaton standokkal és előadókkal is 
képviselték magukat a rendező FŐTÁV Zrt.-n kívül a DHK 
Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt., a Budapesti 
Békéltető Testület, a Fővárosi Vízművek Zrt., a Fővárosi 
Csatornázási Művek Zrt., a FŐKÉTÜSZ Kft., a FŐTÁV-

KOMFORT Kft., valamint a Magyar Energiahatékonysági 
Intézet (MEHI). 
A megjelent lakásszövetkezeti vezetők és társasházi közös 
képviselők hasznos információkat hallhattak Balog Róbert, 
a FŐTÁV Zrt. kapcsolati és üzletfejlesztési igazgatója elő-
adásában a távhőszolgáltatás aktuális kérdéseiről. A kö-
veteléskezelés közmű szektorban szerzett tapasztalatairól  
dr. Koncz Katalin, a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szol-
gáltató Zrt. követeléskezelési igazgatójától hallhattak érde-
kes beszámolót a megjelentek, míg „A békéltető testületek 
jelentősége a társasházi ügyekben címmel dr. Kolyvek 
Antónia, a Budapesti Békéltető Testület elnökhelyettesé-
nek előadását hallgathatták meg (Lásd 9. oldal). 
Ugyancsak hasznos tanácsokról értesülhettek a társas-
házkezelők és lakásszövetkezeti vezetők Bognár Pétertől, 
a Fővárosi Vízművek Zrt. ügyfélszolgálati igazgatójától a 
víziközmű szolgáltatás aktuális ügyfélszolgálati kérdései-
ről, illetve a csatornaszolgáltatás jogszabályi változásairól 
Hornyák Istvántól, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 
ügyfélszolgálati osztályvezetőjétől.

http://www.fotav.hu/
www.fotav.hu/site_media/uploads/1_FOTAV_BalogRobert_KA.pdf
www.fotav.hu/site_media/uploads/2_DHK_DrKonczKatalin_KA.pdf
www.fotav.hu/site_media/uploads/3_DrKolyvekAntonia_KA.pdf
www.fotav.hu/site_media/uploads/3_DrKolyvekAntonia_KA.pdf
www.fotav.hu/site_media/uploads/4_VIZMUVEK_BognarPeter_KA.pdf
www.fotav.hu/site_media/uploads/5_FCSM_HornyakIstvan_KA.pdf
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„A közös képviselet és a közszolgáltató együttműködése a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás terén” címmel hangzott 
el Kovács Balázs, a FŐKÉTÜSZ Kft. ügyvezető igazgatója 
előadása a kéményseprő-ipari közszolgáltatás együttmű-
ködési gyakorlatáról. Szécsényi Csaba ügyvezető igaz-
gató előadása a FŐTÁV KOMFORT Kft. által kínált fűtés-
korszerűsítési lehetőségekről szólt, Szalai Gabriella, a 
Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) programigaz-
gatója előadása a 2014 és 2020 közötti lakossági energia-
hatékonysági beruházások várható támogatásáról. 
A társasházak életét irányító szakemberek a konferencia 
szünetében és az előadásokat követően a szolgáltatók 
standjainál válaszokat kaphattak az őket foglalkoztató kér-
désekre, illetve ha helyben nem sikerült valamit megtudni, 
akkor ígéretet kaptak arra, hogy a későbbiekben válaszok-
hoz jutnak. 
A FŐTÁV Zrt. az eddigi hagyományoknak megfelelően 
mindezen túl lehetőséget biztosított a társasházi képvise-
lőknek arra is, hogy kisebb csoportban megrendezett ese-
mények alkalmával tájékozódhassanak a távfűtés szerte-
ágazó kérdéseiről a távfűtési szakemberektől.
(Az előadások prezentációs anyagai megtalálhatók a FŐ-
TÁV Zrt. honlapján.)

A VENDÉGEK IS MEGSZÓLALNAK
Varga Ferenc 1996-tól volt műszaki igazgatója a Rácz 
László Lakásfenntartó Szövetkezetnek, amelynek most az 
elnöke. A legutóbb rendezett Közmű Akadémián is ott volt, 
mert, mint mondja, mindig lehet hallani érdekes dolgokat. 
Az épületük korszerűsítési munkálatait is úgy tudták elvé-
gezni, hogy mindig figyeltek a felmerülő lehetőségekre. A 
200 lakásos épületükben a korábbi rossz megoldású egy-
csöves átfolyós rendszer működött, aminek korszerűsíté-
sét megterveztette a FŐTÁV-KOMFORT Kft.-vel, így már 
több mint tíz éve szabályozható a fűtés. 
Ezt követően költségosztókat is felszereltettek és megvaló-
sították a távleolvasást abból az összegből, amit a FŐTÁV 
pályázatán nyertek. A korábbi rossz megoldással szemben 
havi leolvasást és havi elszámolást vezettek be, ami számí-
tógépes rendszerrel kapcsolódik a FŐTÁV-hoz, s ami így a 
lakásszövetkezeti elnök szerint csodálatosan működik. 
A FŐTÁV nemrégiben új hőközpontot is épített, amihez a 
lakásszövetkezet azzal járult hozzá, hogy megoldották a 
pince szigetelését. Varga Ferenc nem sajnálta rá a pénzt, 
és készíttetett az épületről hőtérképet, amiből sok minden 
kiderült. A fotókról láthatóvá vált, hogy az ablakoknál szökik 
el a hő, mert azokat nem szigetelték rendesen. Ezt a prob-
lémát most, a ház szigetelése alkalmával orvosolták.

Kiss Lászlóné, az 1964-től működő Árpádhídfő VIII. sz.. 
Lakásfenntartó Szövetkezet fűtési megbízottjaként vett 
részt a Közmű Akadémia előadásain. A négy épületükben 
430 lakás ügyeit intézi. Az épületek mindegyikéhez tartozik 
egy-egy hőközpont, a lakásokban pedig évtizedek óta alu-
mínium radiátorok is üzemelnek még. 
Ők saját erőből újították fel a belső hálózatot, így oldották 
meg a strangok szabályozását és másokat megelőzve 
kezdték el a költségosztók felszerelését is. Kiss Lászlóné 
úgy érzi, hogy a szolgáltatók inkább a társasházaknak nyúj-
tanak segítséget a gondjaik megoldásában, míg a lakás-

szövetkezeteknek kevésbé. Ennek ellenére eljött a Közmű 
Akadémia rendezvényére, mert hallott a távfűtés távfel-
ügyeleti rendszerének bevezetéséről, amit ők is szeretné-
nek mielőbb megvalósulva látni. 
Dakuné Budai Erzsébet rendszeres vendége a Közmű 
Akadémiának, és mindig ott van a FŐTÁV által szűkebb 
körben szervezett rendezvényeken is, ahol a távfűtéssel 
összefüggően bármit lehet kérdezni, s arra a legilletéke-
sebb szakemberek válaszolnak. A XVIII. kerületi Lakatos úti 
lakótelepen hét épület gazdája. Náluk a fűtéskorszerűsítés 
szakaszosan valósult meg, hiszen két épületükben koráb-
ban, háromban az ÖKO Programban történt a beruházás, 
míg két házban mindez még várat magára. 
Dakuné Budai Erzsébetnek ezúttal a FŐTÁV által nemré-
giben kiküldött tájékoztató levélben szereplő egyik téma 
keltette fel az érdeklődését. A bevezetés előtt álló Szuper 
Egyenletes Díjfizetéssel kapcsolatosan szeretett volna töb-
bet megtudni, amely kívánsága teljesült is, hiszen az egyik 
előadás részben erről szólt.

B. Z.

www.fotav.hu/site_media/uploads/7_KOMFORT_Szecsenyi_Csaba_KA.pdf
www.fotav.hu/site_media/uploads/8_MEHI_SzalaiGabriella_KA.pdf
http://www.fotav.hu/hireink/rendezvenyeink/kozmu-akademia/
http://www.fotav.hu/hireink/rendezvenyeink/kozmu-akademia/
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Ilyenkor már mindenki vagy túlvan egy nyaraláson, vagy készü-
lődik arra, amit korábban gondosan eltervezett, s most igyekszik 
az évi rendes pihenőjét az előre eltervezett módon valóra válta-
ni. Többnyire persze nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy elkép-
zeltük, de ez a másképp lehet akár jobb is, mint amit gondoltunk.
Legtöbbször az időjárás hiúsíthatja meg legfőbb vágyainkat, ami 
ellen azonban nemigen van mit tenni. Akkor járunk mégis a leg-
jobban, ha az adott helyzethez alkalmazkodunk és ennek meg-
felelően rugalmasan alakítjuk a szabadság idején a programjain-
kat. Mert van-e szebb annál, mint mikor a rossz időt is kijátszva, 
minden tőlünk függetlenül alakuló rossz ellenében formáljuk úgy 
a sorsunkat, hogy mégiscsak jól érezzük magunkat?
És ha szabadságból kevés is áll rendelkezésünkre, azért a hét-
végék nyáron is ott vannak arra, hogy regenerálódjunk. Min-
denkinek más kell ehhez. Van, aki attól kerül jobb állapotba 
egy kemény hét után, ha sportolhat hétvégén, más a kellemes 
semmittevést választja inkább. Van, aki kirándul, van aki pedig 
szórakozással tölti a hétvége első napját, majd a másodikon pe-
dig igyekszik kipihenni annak fáradalmait. Elvétve, de azért még 
mindig vannak olyanok is, akik valamilyen kulturális esemény-
ben vagy fesztiválban látják a megoldást a kikapcsolódásra.
Fesztiválokban pedig nincs hiány manapság. A legnagyobb 
reklámot persze a könnyűzenei fesztiválok kapják, amelyek a 
jó idő beköszöntétől egészen az ősz beálltáig időben eloszt-
va, az egész fesztiválszezont betöltve várják a rajongókat. Ám 
hogy ne csak a fiatalok igényei legyenek csupán kielégítve, a 

színházi, a komolyzenei és a jazzfesztiválok is behálózzák a 
fesztiválnaptárakat. Lényegében nincs már olyan hét, amikor ne 
lenne valamilyen fesztivál valahol az országban, illetve nemigen 
van olyan község, ahová ne találtak volna ki legalább néhány 
napos rendezvényt a helység vezetői. 
Ez így is van rendjén. Én például egy egyszerű osztálytalálkozó 
alkalmával egyszer beleakadtam az amúgy csendes kis faluban 
egy tökfesztiválba, ami talán éppen arra volt hivatott, hogy fel-
lendítse ennek az egyébként nyugodt településnek az életét, 
egyben persze odavonzza távolabbról az érdeklődőket, hogy 
megismerjék a falu nevezetességeit. Mert minden kis falunak 
vannak olyan történetei, amelyekre a helyiek valamiért büszkék, 
s ha ezt lélekkel adják tovább, vagy akár valamilyen tárgyi em-
lékekkel megtekinthetővé teszik, akkor a történetet a kivülállók 
szívesen fogadják. 
Németországban és Ausztriában például erre szolgálnak a hely-
történeti gyűjtemények, múzeumok, amelyeket a településre 
vetődők rendszerint érdeklődve meg is tekintenek. Ebben mi 
nem állunk még olyan jól, de ha lesz rá igény, akkor talán egyre 
inkább olyanok is akadnak a helyi közösségekben, akik ezeket 
a történeteket összegyűjtik és láthatóvá teszik. Vagy fordítva. Ha 
jól tálalják a helyiek, akkor ráharapnak a máshonnan érkezők. 
Mert amíg nincs ilyen fajta színvonalas kínálat, addig nehéz ki-
mozdítani az embereket a csillogó fesztiválok, vagy egyszerűen 
csak a „légkondi árnyékából”.

B.Z.

HA NYÁR,
FESZTIVÁL?



A békéltető testületi tapasztalatok szerint a testületi el-
járás célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti jogvita 
ingyenes, gyors, egyszerű rendezése, vagyis egyez-
ség létrehozása. A békéltető testületek megtalálhatóak 
minden megyeszékhelyen és a fővárosban is.
Ki lehet fogyasztó a békéltető testületi eljárásban?  Az 
önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén 
kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, 
továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok al-
kalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági 
tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, 
külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi sze-
mély, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozás.
A törvény alapján – Fgytv. 18. § (1) – „A békéltető tes-
tület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás 
közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a 
termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgál-
tatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés 
megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy 
bírósági eljáráson kívüli rendezése...”
Az, hogy milyen ügyekkel foglalkozik a békéltető tes-
tület, sokrétű. Ide tartoznak a közüzemi ügyek, a ke-
reskedelmi, a szavatosság-jótállás ügyei, az építőipari 
ügyek, a fogyasztói csoportok ügyei, az utazási szerző-
désekkel és az üdülési joggal, valamint a termékbemu-
tatókkal, az Internetes vásárlásokkal és a parkolási- és 
autópálya bírságokkal, valamint a telekommunikációs 
szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek is.
A Budapesti Békéltető Testülethez 2013-ban 3239 
ügy érkezett. Ebből a közüzemi ügyek száma: 257 
db. A 2013-ban beérkezett olyan ügyek száma, ame-
lyeknél a társasház mint fogyasztó lépett fel, 20 db 
volt, ebből 8 db közüzemi problémával kapcsolatos, 
a többi építőipari, és egyéb szolgáltatással összefüg-
gő ügy volt. 2014 első negyedévében a beérkezett 9 
ügyből 4 volt közüzemi.  Összességében elmondha-
tó, hogy a társasházak még nem élnek ezzel a vita-
rendezési lehetőséggel.
Az áram- és gázszolgáltatással kapcsolatos ügyek kö-
zül jellemző, hogy a havonta diktálás útján mérőállást 

közlő fogyasztók esetében többször az okoz problémát, 
hogy elmulasztják bediktálni mérőóra állásukat, amely 
miatt a számla becslés útján kerül kiállításra, ennek 
összegét a kérelmező utóbb jogtalannak tartja. Szintén 
ilyen a szabálytalan vételezés esete, amikor a szolgál-
tató kötbérfizetési felszólítást küld a fogyasztó számá-
ra, amikor a szolgáltatót terheli a bizonyítási kötelezett-
ség, amit rendszerint elmulaszt teljesíteni.
A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos ügyek típusai 
közül többször fordult elő a mérőóra meghibásodása, 
amely miatt a vonatkozó jogszabályok értelmében 
becsült fogyasztás alapján került a számla kiállítás-
ra, és a fogyasztó a kiállított számla összegét vitatta.  
A másik jellemző eset a vízelfolyásból eredő többlet-
fogyasztás, például kerti csap meghibásodása, vagy 
bojler hibája miatt elmulaszt teljesíteni.
Távhőszolgáltatással összefüggő ügy viszonylag kevés 
van. 2013-ban a 257 közüzemi szolgáltatásra vonatko-
zó kérelemből mindössze 9 volt távhőszolgáltatással 
kapcsolatos. A kérelmező kivétel nélkül, minden eset-
ben természetes személyű fogyasztó volt és nem tár-
sasház. A távhőszolgáltatóval maga a lakóközösség/
társasház köt szerződést. 
A lakóközösségek általában nem alkalmazták a Távhő-
szolgáltatásról szóló Törvény szerinti rendelkezéseket, 
attól eltérő módon osztották meg a költségeket.  A fo-
gyasztói kérelmek tárgya rendszerint a számla kifogásolt, 
magas összege. Többnyire azt vitatják, hogy a számlá-
nak megfelelő hőmennyiséget valóban felhasználták.
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KÖZÜZEMI ÜGYEKBEN IS SEGÍT 
A BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

A békéltető testületek jelentősége a társas-
házi ügyekben és a közüzemi problémákkal 
összefüggésben egyre elismertebb. Az ilyen 
jellemző ügyekről tartott előadást a IV. Közmű 
Akadémián Dr. Kolyvek Antónia, a Budapesti 
Békéltető Testület elnökhelyettese.
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A FŐTÁV ELMÚLT 
NÉGY ÉVI TEVÉKENYSÉGE

Az 54. éve Budapest távfűtési közszolgáltató fel-
adatát ellátó FŐTÁV Zrt. a főváros 17 kerületében 
közel 240 ezer lakás távhőellátását, és 7 ezer nem 
lakossági felhasználó fűtési és melegvíz-készítési 
célú hőenergia szolgáltatását végzi. A 2010-ben 
kinevezett új menedzsment azonnal hozzálátott a 
társaság meglévő beszállítói szerződéseinek felül-
vizsgálatához, a társaság számára kedvező módo-
sításához, vagy felmondásához, a korábbi pazarló 
gazdálkodás megszüntetéséhez, és elkezdte a tár-
saság középtávú stratégiájának kidolgozását. 

A FŐTÁV ZRT. STRATÉGIAI CÉLJAI
A FŐTÁV Zrt. jövőképeként azt jelölte meg, hogy a távhőellátás 
Budapesten a lakossági ingatlanok értéknövelő tényezője legyen, 
illetve a távfűtés nemcsak vállalható, hanem keresett, örömmel vá-
lasztható életformává váljon. A társaságot a piacorientált és ügy-
félközpontú működés, a verseny- és értékteremtő-képesség jelle-
mezze.
A stratégiai célok középpontjában a vállalati kultúra fejlesztése, a 
hő-előállítási költségek csökkentése (a hővásárlási portfólió fejlesz-
tése, a drága hőforrások kiváltása olcsóbb hőforrásokkal), a műkö-
dés hatékonyságának növelése (a fajlagos költségnek és a fajlagos 
árnak a csökkentése, az ügyfél-elégedettség javítása), valamint a 
piac bővítése (az értékesítési volumen növelése) áll. 
Mindezek érdekében a 2010–2014 közötti években a sikeresen le-
bonyolított földgáz-beszerzési tenderek, illetve a saját hőtermelés 
területén a lekötött hőteljesítmények csökkentésének hatására a 
FŐTÁV gázfelhasználásának költsége 2013-ban 4,9 milliárd forint-
ra csökkent. 2011. októberétől megváltozott a szabályozási környe-
zet, így a vásárolt hőenergiáért fizetett hőenergia díja a hatósági 
ármegállapítás körébe tartozik. A hatósági hőár miatt a hőenergia 
termelőknél (erőműveknél) a lekötött hőteljesítmény csökkentésé-
vel van lehetőség a költségek mérséklésére. 

HATÉKONYSÁGNÖVELŐ INTÉZKEDÉSEK
A tevékenység- és folyamatracionalizálási intézkedések hatására a 
szolgáltató létszáma a 2010. évi 772 főről 2013 végére 658 főre csök-
kent. Ezzel összefüggésben a személyi jellegű ráfordítások is csök-
kenő tendenciát mutatnak. A költségcsökkentő, hatékonyságnövelő 
intézkedések, valamint a részszámlázás bevezetésének hatására a 
társaság likviditási helyzete is nagymértékben javult az évek során. 
2013 végén a társaság pénzeszközeinek állománya 6,5 milliárd forint 
volt, ami 4,3 milliárd forinttal magasabb a 2010. évi záró állománynál. 
A FŐTÁV Zrt. 2016 végére kitűzött céljai szerint a piaci igényekhez 
rugalmasan alkalmazkodó, a változásokra gyorsan reagáló, ügyfél-
központú, hatékony szolgáltatóként kíván működni. Az egyes szer-
vezeti egységek működését, illetve a tevékenységek és projektek 
értékteremtő-képességét cost-, illetve profit-centerek kialakításával 

méri és értékeli, ami lehetővé teszi a szükségessé váló gyors korrek-
ciókat, beavatkozásokat a folyamatokba. 
A hőtermelési portfólió fejlesztése, a hőelőállítási és a működési költ-
ségek csökkentése, a technológia fejlesztése, egyéb hatékonyságnö-
velő intézkedések, valamint a vállalati kultúra átalakítása révén érdem-
ben javul a versenyképesség. Mindezek eredményeként a FŐTÁV 
bővíti új felhasználóinak körét és új kiegészítő energetikai szolgáltatási 
csomagok értékesítésével növeli ügyfelei számát, amelyekkel képes 
lesz ellensúlyozni a meglévő felhasználóinál az energetikai korszerű-
sítések miatt folyamatosan csökkenő hőenergia-értékesítést. A cég 

menedzsmentjének elképzelései szerint 2016-ig a közvélemény véle-
kedése a társaságról, illetve a távhőszolgáltatásról kedvező irányban 
változik, tovább javul az elfogadottsága és elismertsége. 

FŐBB EREDMÉNYEK
Az elmúlt években a társaság kevesebb helyszínen oldotta meg az 
ügyfélkiszolgálást úgy, hogy megőrizte, növelni tudta fogyasztói elé-
gedettségének mértékét. Az egyenletes díjfizetés 2013-ban történő 
bevezetése jelentősen hozzájárult ahhoz,hogy a díjfizetők kiszá-
mítható, havonként azonos összeget fizessenek a szolgáltatásért.  
Az egyenletesen fizetők aránya jelenleg 73,7%, ami tized százalékos 
változásokkal lényegében stagnál. Határidőre végrehajtotta a FŐTÁV 
a fogyasztóvédelmi intézkedéseket, a jogszabályi változásokból kö-
vetkező feladatokat, különös tekintettel a számlakép módosítására.

PIACBŐVÍTÉS
A FŐTÁV értékesítési tevékenységének célja a fogyasztói kör bő-
vítése, melyben hangsúlyos szerepet kap a távhőszolgáltatás el-
fogadottságának növelése is. A megítélés javulását – a fogyasztói 
terhek csökkenése mellett – a fogyasztói kiszolgálás színvonalának 
növelésével, valamint marketing-kommunikációs tevékenységgel 
is sikerült elősegíteni.
Az üzleti értékesítési terület átszervezésére és fejlesztésére, a megha-
tározó területeken a folyamatok újraszervezésére került sor, BPR-ok 
valósultak meg, aktív értékesítés, tervezői klub üzemeltetése kezdődött 
el, illetve a jelentősebb beruházókkal a napi kapcsolat tartása. Mind-
ezek eredményeként a FŐTÁV 39,043 MW hőteljesítmény-igényű új 
fogyasztóval kötött szerződést 2014. május. 31-éig, így többek között az 
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MTA, a Tüske Csarnok, a Várbazár, az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság és az Atenor épületei választották a távfűtést. 

KIEMELKEDŐ BERUHÁZÁSOK
A hőelőállítási költségek csökkentése és a hőtermelési portfolió 
energetikai és környezeti hatékonyságának fejlesztése érdekében 
olyan jelentősebb projektek valósultak meg, mint például a füstgáz 
hőhasznosító létesítése a Rákoskeresztúri Fűtőműben (95 MFt be-
ruházás, 50% vissza nem térítendő támogatás, 4 százalékpont telepi 
hatásfok-növelés, 185 ezer m3/év földgázkiváltás, 365 t/év ÜHG kibo-
csátás elmaradása), vagy a szintetikusgáz  bekeverő rendszer létesí-
tése földgáz csúcsletörésre a Rákoskeresztúri Fűtőműben (110 MFt 
beruházás, 3 év megtérülés).
Új szivattyúházat létesített a FŐTÁV a XIII. Révész utcai Fűtőmű  ki-
váltása érdekében (390 millió forint beruházás, 2 év megtérülés), va-
lamint a fűtőművekben (Füredi út, Újpalota, Rózsakert, Rákoskeresz-
túr), illetve szivattyúállomáson (Szurdok utca) a „nagy teljesítményű” 
keringtető szivattyúkat kifejezetten az energetikai hatékonyság javítása 
és az O&M költségek csökkentése érdekében korszerű, a mai követel-
ményeket kielégítő gépekre cserélte a FŐTÁV. Az összesen mintegy 
150 millió forintos invesztíció összességében alig 5 év alatt megtérül. 
A fenntartható fejlődés előmozdítására a Kalotaszeg utcai irodaépü-
letére egy 37 kWp villamos teljesítményű napelemes kiserőművet te-
lepített a társaság, amely az épület éves villamosenergia-igényének 
mintegy 4%-át fedezi.

A folyamatban lévő beruházások közül legjelentősebb az Észak-Pest 
– Újpalota hőkooperációs rendszer kiépítése a HUHA  távhőcélú ki-
használásának fokozására (5 milliárd forint beruházás, 10% vissza 
nem térítendő támogatással, 15 millió m3/év földgázkiváltás, 28 ezer 
t/év ÜHG kibocsátás elmaradásával, 4,5%-ról 9%-ra növekvő nem 
földgázbázisú hőtermelés változatlan mennyiségű hulladékhasznosí-
tás mellett a HUHA hatásfokának jelentős növekedésével). 
Füstgáz-hőhasznosító létesítése van tervben a Füredi úti fűtőműben 
(87 millió forint beruházás, 257 ezer m3/év földgázkiváltás, 491 t/év 
ÜHG kibocsátás elmaradása), valamint  kondenzációs kazánok telepí-
tése a Budafoki, a Pinceszeri úti és a Toboz utcai tömbkazánházakba 
(115 millió forint beruházás, 139 ezer m3/év földgázkiváltás, 265 t/év 
ÜHG kibocsátás elmaradásával).
Gáztalanítás technológiaváltásra kerül sor vákuumos gáztalanító rend-
szer kiépítésével a Rákoskeresztúri, Füredi úti és Újpalotai fűtőművek-
ben (150  millió forint beruházás, 575 ezer m3/év földgázkiváltás, 1 097 
t/év ÜHG kibocsátás elmaradásával), valamint „LowNOx” kibocsátású 
égők telepítésére az Újpalotai Fűtőműben (225 millió forint beruházás-
sal, 0,55 t/év NOx kibocsátás elmaradásával).
Az előkészítés alatt lévő beruházások közül a legjelentősebb lehet a 
20 MW hőteljesítményű biomassza hőforrás létesítése az észak-budai 
fűtőműben (2,7 milliárd forint beruházással, 6 millió m3/év földgázkivál-
tással, 11 ezer t/év ÜHG kibocsátás elmaradásával). Ugyancsak a ter-
vek között szerepel a Dél-budapesti hőkooperációs rendszer létreho-
zása Budapest második legolcsóbb hőforrására, a Csepeli Erőműre 

alapozva, a drága Kelenföldi és Kispesti Erőművek részleges kiváltása 
és a tervezett II. Szennyvíziszap- és Hulladékhasznosító Mű rendszer-
integrációja érdekében. A projekt első energetikai nagyprojektként 
szerepel a KEHOP-ban, a projektre vonatkozó úgynevezett „fiche” 
2013. decemberében kidolgozásra került, ennek eredményeként a 
JASPERS  erőforrásokat allokált a projekt előkészítésének támogatá-
sára (15,3 milliárd forint beruházással, 25 millió m3/év földgázkiváltás-
sal, 50 ezer t/év ÜHG kibocsátás elmaradásával ).
A FŐTÁV már az elmúlt évben végrehajtotta a hőközponti távfelügyeleti 
rendszer létesítés I. ütemét, amelynek keretében megtörtént a társa-
ság tulajdonában és üzemeltetésében álló hőközpontok 1/5-ének, 700 
hőközpontnak a távfelügyeleti rendszerbe illesztése, az 5.000 egység 
kezelésére alkalmas diszpécser központ és a területi kliensállomások 
létesítése. A beruházás 1,1 milliárd forint invesztíciót igényelt, amelyből 
500 millió forintot a KEOP vissza nem térítendő támogatásából finanszí-
rozott a társaság. A távfelügyelet kiépítése a következő években 900-
900 darabbal folytatódik és a tervek szerint 2017-re befejeződik.

SZABÁLYOZOTTSÁG
A társaság felülvizsgálta, racionalizálta meglévő szabályza-
tait, utasításait, 
melynek során a 
szabályozások (el-
já rás,  u tas í tás, 
szabályzat) száma 
2010. és 2013. kö-
zött 116-ról 102-re 
csökkent. E mellett 
számos területet, 
feladatot, folyamatot 
újra szabályozott a 
szolgáltató, illetve a 
BVK HOLDING Zrt. 
vállalatcsoport szintű szabályozások is közvetlen, vagy közvetett 
hatállyal életbe léptek. 
A személy-, vagyon-, adat-, információ- és titokvédelmi, valamint 
iparbiztonság érdekében tett intézkedések nagyban hozzájárul-
tak az üzleti tervben előirányzott gazdálkodási célok és működési 
érdekek megvalósításához. Ezek alkalmazásával nőtt a társaság 
beszerzési, szerződéskötési tevékenységeinek átláthatósága, a 
korrupció elleni védelmi szintje. A biztonságvédelmi szakterület 
2013-ban 20 millió forint, 2010-től eddig összesen mintegy 100 
milliós nagyságrendű megtakarítást ért el.
A létszámracionalizálás mellett „beszervezésre” került a 
hőközpont gyártásának tevékenysége, ami hozzávetőlegesen 
negyven embernek ad munkát, amit korábban alvállalkozók vé-
geztek. A kialakított létszámmal úgy képes a FŐTÁV hatékony 
szolgáltatást nyújtani az ügyfelek részére, ha megfelelő anyagi 
ösztönzésben részesülnek a munkavállalók, így a teljesítményér-
tékelési rendszer folyamatos fejlesztés alatt áll.



Sok szó esik manapság az évtizedekig leromlott álla-
potban levő, ám az elmúlt években megújult Várkert 
Bazárról, de azt kevesen tudják, hogy az ott kialakí-
tott vagy megújuló létesítmények – hasonlóan a Budai 
Várban található többi intézményhez – ugyancsak a 
távfűtést választották. Ez persze ma már nem megle-
pő, hiszen a történelmi helyszín tiszta, környezetkí-
mélő, biztonságos és olcsó fűtést érdemel.  A távfűtés 
pedig ilyen fűtési mód.

12

Az Ybl Miklós tervei alapján 1875 és 1883 között készült neore-
neszánsz épületegyüttes 1984 óta teljesen zárva volt, 1996-ban 
pedig felkerült a World Monuments Fund (WMF) műemlékvédő 
szervezet listájára, amely a világ száz legveszélyeztetettebb 
műemlékét tartja nyilván. A fejlesztés részben az Új Széchenyi 
Terv Közép-Magyarországi Operatív Programjának 6,7 milliárd 
forint összegű támogatásával valósult meg.
A hosszas előkészítő munka után 2013. február 1-jén elkezdő-
dött első ütem során újult meg az Ybl által tervezett épületegyüt-
tes, a második ütemben pedig, 2014. augusztus 28-áig készül 
el a multifunkcionális rendezvényterem, alatta a mélygarázs, 
valamint a budavári királyi kertek, és megújul az épületegyüttes 
előtt a Lánchíd utca is.
A Várkert Bazár beruházása első ütemének átadását követően 
a Déli Palotákban három kiállítás is megnyílt. Az egyik „A mo-
dern reneszánsz derült idomai” címmel egy válogatás Ybl mű-
veiből, a második pedig a Várkert Bazár építkezésének történe-
te. Az „Ostromok és hétköznapok” című kiállítás a Várkert Bazár 

területének történetét meséli el a régészeti kutatások tükrében. 
A harmadik kiállítás pedig az „Egy építkezés képei” címet viseli, 
és fotókon keresztül mutatja be a Várkert Bazár felújítását. Az 
érdeklődés nagyságára jellemző, hogy az április 3-ai megnyitót 
követő első napokban már több mint 50 ezren látogatták meg 
a Várkert Bazárt. 
A Várkert Bazár fejlesztésének második üteme elsősorban a 
környezetre és a megközelíthetőségre koncentrál. A Várkert 
Bazár előtt húzódó Lánchíd utca felújítása során az alatta ta-

lálható közműveket is rendbe hozzák. Több mint 460 millió fo-
rintba kerül az ott lévő víznyomócső kiváltása. Létrehoznak to-
vábbá egy kikötőt 70 millió forintból, illetve megteremtenek egy 
újabb összeköttetést is a rakparttal.
A beruházás közlekedéssel összefüggő részének összköltsé-
ge 1,6 milliárd forint. A projektet az Európai Unió a Közlekedési 
Operatív Program keretéből támogatja. A felújítási munkálatok 
a tervek szerint augusztus végére fejeződhetnek be, de elkép-
zelhető, hogy már az augusztus 20-ai tűzijáték idején is birtok-
ba vehetik majd a területet az érdeklődők..
A gyors munkavégzés érdekében útlezárásokra volt szükség, 
ezért jelentős forgalomkorlátozás volt az elmúlt hónapokban 
a környéken. Az említett beruházással párhuzamosan a Clark 
Ádám tér is megújul, valamint rendbe teszik az Öntőház utcát. 
Mindezzel együtt a vári útfelújítás részeként a második ütem-
ben a Fortuna utca és ehhez kapcsolódóan a Hess András és 
a Szentháromság tér rendbehozatala is megtörtént.
Az Attila út és a Krisztina körút csomópontja szintén megújul. 
Itt lesznek új zöldfelületek, és a forgalmi sávokban is lesznek 
változások. A villamospályákat nem érinti a felújítás, de áthe-
lyeznek megállókat. A munkálatok teljes idejére lezárták a for-
galom elől a Lánchíd utcát, ahol a régi aszfalt helyére csaknem 
4800 méternyi kiemelt és süllyesztett járdaszegélyt, 6700 négy-
zetméternyi bazalt nagykockakő burkolatot, a kerékpársávok 
számára több mint 2200 négyzetméternyi nagyelemes térkövet 
és további 6 ezer négyzetméternyi vágott bazalt burkolatot fek-
tetnek le. Emellett 42 kandelábert, 66 forgalomtechnikai jelző-
oszlopot és 102 KRESZ-táblát helyeznek el. A több mint 5600 
négyzetméternyi, felújított gyepfelület frissességét pedig 5800 
négyzetméternyi automata öntözőrendszer segíti majd. 
A Várkert Bazár fejlesztésével és hasznosításával új kul-
turális térrel gazdagodik a főváros. Az épületegyüttesben 
kiállítóhelyiségek és egy multifunkcionális rendezvényterem 
kapott helyet, amelyek fűtését a FŐTÁV biztosítja. Hasonlóan 
a Budai Várban található jelentősebb épületekhez, itt is ezt a 
környezetkímélő, biztonságos és olcsó fűtési módot választot-
ták a beruházók. 

HAMAROSAN KÉSZ 
A TÁVFŰTÖTT 
VÁRKERT BAZÁR



Van egy tízemeletes panelház a békásmegyeri lakóte-
lep legészakibb végén, amely a körülötte lévő 30-40 
éve szürkülő házak közül kék színével és karbantar-
tottságával vívja ki az arra járók figyelmét. A külseje 
nem attól más mint a környezete, hogy ez a FŐTÁV 
által támogatott energetikai korszerűsítések során 
az egyik OKOS-ház, hiszen ezek a munkák inkább az 
épületbelsőt érintették, hanem azért, mert korábban 
is odafigyeltek már a ház szigetelésére, a fűtési rend-
szer átalakítására. Vass Ágnes közös képviselőt az 
OKOS-ház projekt tapasztalatairól kérdeztük.
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Hogyan vágtak bele az OKOS-ház pályázatába? 
Én 2012. augusztus végén vettem át a közös képviseletet. Eb-
ben az időben találtuk interneten a hirdetést, amelyben a FŐ-
TÁV kiírta pályázatát az OKOS-házakra, amit mi megpályáz-
tunk. Ennek lebonyolítása a közös képviselet átvétele után már 
teljes egészében az én feladatom volt. A lakókat egyenként kel-
lett meggyőzni a projekt fontosságáról, hiszen a pályázat egyik 
feltétele volt, hogy minél nagyobb számban járuljanak hozzá a 
kivitelezéshez. Ha jól emlékszem, nálunk 96-an írták alá a 100 
lakástulajdonos közül a kérdőívet. Az egész ház várta a felújí-
tást, csak én féltem tőle kicsit, mert tudtam, hogy nagyjából mi 
fog történni, ugyanis a strangok a lakásokon belül futnak. 

Milyen elemeket tartal-
mazott a projekt, és a 
megvalósulást követően 
milyen megtakarításokat 
sikerült elérniük?
A projekt abból állt, hogy 
2012. decemberében öko-
perlátorokat szereltek fel a 
vízcsapokra. Ez annyit je-
lentett, hogy a vízfogyasztás 
mintegy 30-35 százalékkal 
lett kevesebb azzal, hogy ez a szerkezet szétporlasztja a vizet, 
miközben az érzet szerint ugyanúgy folyik a víz. Az elején ez-
zel kapcsolatosan kicsit én is szkeptikus voltam, de a végered-
ménnyel nagyon elégedett vagyok. 2013 tavaszán kezdődtek 
el a projekt nagy munkálatai. Ekkor a lakásokon belül kezdték 
el a kivitelezők a szereléseket. Első körben úgy indult a projekt, 
hogy csak a hidegvíz vezetékeit tudják majd kicserélni, de az-
tán kaptuk a jó hírt, hogy a melegvíz oldalt is átépítik a projekten 
belül. Így egy hónap leforgása alatt kellett az összes csövet a 10 
nagy strangon kicserélni. Ezzel egyidejűleg a vízórák cseréje 
is megtörtént, ami okos mérők beépítését jelentette. Ez online 
leolvasásra alkalmas, így számítógépen keresztül bele tudunk 
nézni és ki tudunk nyerni adatokat, amelyeket a szolgáltató 
felé továbbíthatunk, s ami a munkánkat rendkívül megkönnyíti.  

Nem kell ezzel bejutni a lakásokba ahhoz, hogy a vízórákat le 
tudjuk olvasni, hanem a nap bármely szakában adatokat va-
gyunk képesek kinyerni. A projektnek ebben a részében alakí-
tották ki a szerviz szinten a cirkulációs rendszert is, aminek az 
eredményeként a konyhában levő strangokon a hideg víz tény-
legesen hideg, a meleg víz pedig valóban meleg. Panelépüle-
tekben ugyanis sokan tapasztalják, hogy a hideg víz nem képes 
igazán hideg lenni. A projekt harmadik részeként napelemeket 
kaptunk az épület tetejére. Ez egy kilenc elemből álló rendszer, 
amely elektromos áramot táplál az épület rendszerébe. A fo-
lyosók világításának egy része ebből a napelem rendszerből 
működik, ami éves szinten mintegy 130-150 ezer forint megta-
karítást eredményez. 

Mennyi időt vett igénybe a projekt, és hogy viselték a lakók  
a kivitelezéssel járó kellemetlenségeket?
A folyamat több mint fél évig tartott. A beruházás áprilisban kez-
dődött el, de a fűtési rendszert nem érintette, ezért nem kellett 
vele úgy sietni, hogy a fűtési idény kezdetére elkészüljön. Koráb-
ban az épület szigetelése megtörtént, illetve az egyedi mérés is 
megvalósult az épületben. Azért is örültünk a lehetőségnek, mert 
az elmúlt 37 év példa arra, hogy a lakók saját erőből ilyen mér-
tékű beruházásokat nem tudnak megvalósítani. A beruházás rá-
adásul abszolút gördülékenyen működött, a FŐTÁV és a kivitele-
zők igyekeztek maximálisan rugalmasak lenni. Sok lakó a végére 
nyilvánvalóan nagyon elfáradt, de ez érthető, hiszen a munka 
kosszal, zajjal járt, illetve a víz is gyakran el volt zárva a feladat 
jellegéből következően. Erre előre fel is készítettem a lakókat. Így 
utólag pedig a használat közben értékelve már az eredményt, azt 
mondom, hogy újra elkezdeném, ha arról lenne szó.

B.Z.

OKOS-HÁZ 
A VÁROS SZÉLÉN



x
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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 változtathat a részhőmennyiségen?

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

Tudta-e Ön, hogy ki dönthet a díjszétosztási arányokról?
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Tudta-e Ön...?
Egy átlagosnál melegebb fűtési időszakot követően, egy hidegebb időjárású fűtési időszak esetén a rész-
mennyiségek relatíve alacsonyabb kalkulált értéke miatt a májusi elszámolás során magasabb összegű 
elszámoló számla is előfordulhat. 
Ha a 2014-2015-ös fűtési időszakban hidegebb időjárásra számít, mint a 2013-2014-esben volt tapasz-
talható, úgy javasoljuk, hogy emeltessen a részhőmennyiségen. Általánosságban elmondható, hogy pár 
százalékos részmennyiség emeltetés általában megfelelő védelmet biztosíthat egy nem várt magas elszá-
moló számla kiküszöbölésére.
Az egyenletes díjfizetés során nem a részszámlák összegének, hanem az abban szereplő fűtési, illetve 
melegvíz részhőmennyiség(ek) (GJ) módosítására van lehetőség. Ebből adódóan külön a fűtési és külön 
a melegvíz részmennyiség (GJ) pontos megadására van lehetőség, nem pedig a részszámla összegének 
meghatározására. Az új hőmennyiség kiszámításában személyes és telefonos ügyfélszolgálatunk kész-
séggel áll ügyfeleink rendelkezésére.
Amennyiben az általunk számlázott rész-hőmennyiség(ek)en (GJ) változtatni kíván, arra lehetősége van 
személyesen bármelyik ügyfélszolgálati irodánkon, illetve írásban az info@fotav.hu e-mail címen, vala-
mint a 1509 Budapest, Pf.9. levelezési címen.

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

A díjszétosztási arányok meghatározásáról, annak módosítá-
sáról jogszabályok alapján kizárólag a tulajdonosi közösségek 
képviselői rendelkez(het)nek. Társaságunk nem jogosult vizs-
gálni, hogy a hődíjak havonkénti elszámolásához, valamint az 
utólagos elszámoláshoz megadott díjszétosztási arányokat 
milyen szempontok figyelembe vételével határozták meg.
A fentieknek megfelelően a lakások radiátoraira felszerelt fű-
tési költségmegosztók, valamint a lakásokban megtalálható 
melegvízmérő órák a hőközpontban mért hőfelhasználás díjfi-
zetők közötti fogyasztással arányos felosztását segíthetik elő.



Érdeklődjön elérhetőségeinken!
Telefon: 06-20-47-47-968
web: www.fotav-komfort.hu 
e-mail: info@fotav-komfort.hu

A fűtéskorszerűsítésre 
nyáron kell gondolni!

A megrendelés menete

Használja ki társasháza fűtési rendszerének ingyenes 
leürítését és korszerűsítse lakása fűtését a nyári hó-
napokban! A korszerűsítésre kérjen ajánlatot leány-
vállalatunktól, a FŐTÁV-KOMFORT Kft.-től! Rendeljen 
most online, egyszerűen és kényelmesen radiátorcse-
rét, radiátor áthelyezést vagy radiátorszelep cserét!

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kollégánk egy alkalmas időpontban meglátogatja önt, és ingye-
nes helyszíni felmérést végez, (bizonyos esetekben fotók alapján 
is készítünk ajánlatot).

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

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 egyez-
tetése 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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Kérjen ajánlatot a lenti elérhetőségeken, vagy látogas-
son el a társaság megújult weboldalára!
Telefon: 20/47-47-968
e-mail: info@fotav-komfort.hu 
Web: www.fotav-komfort.hu
A FŐTÁV-KOMFORT KFT. továbbra is áll a távfű-
téses ingatlanok lakóinak és lakóközösségeinek ren-
delkezésére.

Ha Ön, vagy társasháza olyan fűtési hibát észlel, amely 
nem a távhőszolgáltató hatáskörébe tartozik, esetleg 
elavult, pazarló fűtési rendszerének felújítását tervezi, 
vegye fel kollégáinkkal a kapcsolatot! Képzett szak-
embereink megbízhatóan, kedvező áron, számla és 
garancia nyújtása mellett kínálnak megoldásokat a ra-
diátorszelep cseréjétől egészen a lakóház fűtésének 
teljes felújításáig.

http://www.fotav-komfort.hu/
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