
e-MAGAZIN
2 0 1 4  Ő S Z

A fűtésindítás tapasztalatai
4. oldal

Pimp my Pipe
6. oldal

Gesztenye, szüret, 
karácsony

8. oldal

Az árversenyben is 
előz a távfűtés

10. oldal
Akik már megkötötték 

az ÁÜTSZ-t
12. oldal

FŐTÁV E-TOTO
14. oldal



A FŐTÁV nyereményjátékának első, október 
7-ei sorsolásán három nyertes vehette át az 
eredetileg meghirdetett nyereménytárgyakat.
Most nem csak időt és pénzt takaríthattak 
meg azok a Fogyasztók, akik regisztráltak – 
vagy ha ezt már megtették 2014. augusztus 
18. előtt, akkor a FŐTÁV-tól kapott értesítő 
e-mail szerint jelszavukat megváltoztatták a 
megújult felületen –, hanem egy nyeremény-
játékon is részt vehettek, amelyen értékes tár-
gyakat nyerhettek. A szerencsések egy érté-
kes Samsung laptop, egy táblagép, vagy egy 
okostelefon tulajdonosai lehettek.
A Samsung ATIV Book 5 laptopot Grósz Atti-
la, a Samsung Galaxy Note 12.2 Pro tabletet 
Laczházi Bernadett és a Samsung Galaxy S5 
okostelefont Forró Katalin nyerte, így a sze-
rencsések még kényelmesebben intézhetik 
FŐTÁV-os ügyeiket.

A FŐTÁV elkötelezett a papírhasználat csök-
kentése iránt. Az online ügyfélszolgálat igény-
bevételével Ön is támogatja törekvésünket!

A nyereményjáték időtartama 2014. augusz-
tus 19. napjának 8:00 órájától – 2014. novem-
ber 8. napjának 23:59 órájáig tartott. A sorso-
lások közjegyző jelenlétében történtek.

A nyeremények sorsolása 2014. november 
12-én ugyancsak közjegyző jelenlétében foly-
tatódott, amikor további három nyertes vehet-
te át ugyanezeket az eszközöket. Részletek a 
www.fotav.hu oldalon találhatók.

Intézze FŐTÁV-os ügyeit a korábbinál egy-
szerűbben, kényelmesebben és gyorsabban 
a www.fotav.hu oldalon elérhető internetes 
ügyfélszolgálaton. 
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ÁTADTUK A FŐTÁV ONLINE ÜGYFÉL- 
SZOLGÁLAT JÁTÉKÁNAK NYEREMÉNYEIT
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Kedves Olvasónk!

a FŐTÁV e-Magazin szerkesztői

Mint ahogy a közös képviselők, akik ennek az e-Magazinnak 
többnyire az olvasói, a FŐTÁV is részt vett már idén néhány 
olyan rendezvényen, amelyek általában a szolgáltató és a fo-
gyasztóik közötti jobb kapcsolatot igyekeznek elősegíteni. Az 
ilyen rendezvények tehát nem arról szólnak, hogy ezek a tár-
saságok igyekeznének elfogadtatni néhány újításukat a nagy-
közönséggel, hanem éppen fordítva, azaz a működésükben 
elvárt változtatásokat próbálják megismertetni, megosztani a 
fogyasztókat képviselő lakóközösségi vezetőkkel. 
Ők ugyanis a kapocs a szolgáltató és a lakók között, ezért kell 
nekik legelőször képbe kerülniük az újdonságokat illetően. 
Ez nem mindig sikerül teljes mértékben, mert sokan, sokféle 
eseményre összehívják manapság a társasházi képviselőket, 
olyan rendezvényre is, ahova például a közszolgáltatókat meg 
se hívják. Így fordulhat elő, hogy aztán az esemény már nem 
is a képviseletről szól, hanem egyfajta termékbemutatóba és 
biztosítási eladási versenybe megy át a rendezvény.
Az ideális persze az lenne, ha a lakóknak egyáltalán nem kel-
lene foglalkozniuk ilyen ügyekkel. Ez azonban csak az olyan 
szerencsés esetekben jön össze, amikor a korábbi évek ta-
pasztalatai alapján teljes mértékben megbízhatnak a képvi-
selőikben. Ez a bizalom tényleg csupán akkor jön létre, ha a 
képviselet már bizonyította a lakók iránti elkötelezettségét.
A FŐTÁV is szervezett a lakásszövetkezeti vezetőknek illetve 

közös képviselőknek rendezvényeket idén, ahol tisztán olyan 
előadások hangzottak el, amelyek a közszolgáltatásokban 
vagy a hozzájuk köthető jogszabályokban bekövetkező válto-
zásokról szóltak. Esetleg még arról, hogy kitől rendelhetnek 
meg kisebb, nagyobb karbantartási és korszerűsítési munká-
kat a lakóközösségek. 
E-Magazinunk őszi számában ezen kívül beszámolunk még 
arról is, hogy milyen nagyobb akciókat bonyolított le a FŐTÁV 
az utóbbi időszakban és kik lettek azok nyertesei, illetve a 
Pimp My Pipe kampányunk esetében arról, hogy mi a véle-
ménye az Újpesten színesre festett távhővezetékről a kerü-
let polgármesterének, Wintermantel Zsoltnak. Beszámolunk 
ezen túlmenően a fűtésindítás tapasztalatairól, valamint arról, 
hogy milyenek az ingatlanpiaci kilátások 2014 végén, s ezen 
belül a távhővel fűtött lakásoknak milyen a piaca.
Megkérdeztünk egy olyan lakásszövetkezeti vezetőt, aki öt 
épületét idén állította át földgáz üzemű fűtésről távfűtésre, il-
letve egy olyan közös képviselőt is, aki Átalánydíjas Üzemel-
tetést Támogató Szerződést (ÁÜTSZ) kötött az egyik kezelé-
sében lévő épületre. 

Ezekhez az írásokhoz remélünk jó szórakozást, s mivel idén 
már nem jelentkezünk újabb lapszámmal, kellemes ünnepe-
ket és boldog újévet kívánunk:
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A FŐTÁV őszi időszakban végzendő legfontosabb feladata a fűtési 
idény beköszöntével a folyamatos melegvíz-szolgáltatás mellett a 
fűtés elindítása. Ennek sikeressége egyfelől a korábbi időszakban 
elvégzett karbantartások minőségén, másfelől pedig a hideg idő-
szak beköszöntének gyorsaságán és az épületek felkészültségén 
is múlik. Az ősz ugyan a korábbiaknál enyhébb időjárással örven-
deztetett meg, mégis említésre érdemes, hogy az idei fűtésindítás a 
kisebb helyi döccenőktől eltekintve nagyobb zavarok nélkül történt. 

A FŰTÉSINDÍTÁS TAPASZTALATAI 
ÉS EGY JÓ TANÁCS A TÉLRE 

A mintegy 240 ezer lakossági fogyasztóból és a megközelítőleg 7 
ezer nem lakossági felhasználóból azoknál a legegyszerűbb a fű-
téskezdet, akiknek a hőmérsékletérzékelők szabályozzák a fűtés 
elindulását, mert náluk csak jól kell megválasztani a kezdő hőmér-
sékletet, s akkor nem lehet baj a fűtéssel. A FŐTÁV lényegében 
már szeptember közepére végzett a tervezett karbantartásokkal, 
ezért nem érték váratlanul az első olyan napok, amikor a napi kö-
zéphőmérséklet 15 Celsius-fok alá süllyedt. Nem kellett tehát emi-
att nagyobb szolgáltatáskiesésre számítani.
A tapasztalatok szerint a mostani fűtésindítás alkalmával a tavaszi 
leállásnál kevesebb volt a hibás, nem megfelelően kitöltött nyom-
tatvány. Ismét előfordult azonban, hogy néhány képviselő/képvi-
selet párhuzamosan több helyre juttatta el a rendelkezését, vagy 
az eseti megrendelőn egyes képviselők figyelmen kívül hagyták 
a kötelezően kitöltendő „P” azonosító szám megadását, s mind-
ez némi zavart okozott. 

A napi középhőmérséklet szeptember 15-ét követően 22-étől 
26-áig, majd ezt követően október 3-ától 8-áig volt 15 Celsius-fok 
alatt, ennek megfelelően a bekapcsolási kérelmek is ezekben az 
intervallumokban, illetve ezeket a napokat követően lettek gya-
koribbak. A távfelügyeleti rendszerbe már bekapcsolt épületek 
hőközpontjaiban az előző időszakhoz képest a kapcsolások szer-
vezettebben, nagyobb fennakadás nélkül történtek. 

Fűtési időszakban 
ne kezdjünk karbantartásba
A fűtési idény elindításának sikeréhez nagyban hozzájárultak 
azok a lakóközösségek, amelyek az esetleges nyári fűtéskorsze-
rűsítési munkálataikat szeptember elejére befejezték, így nem za-
varták ezzel a ház fűtésrendszerének felkészítését az idényre. A 
FŐTÁV  továbbra is kéri a fogyasztóit arra, hogy a fűtési idényben 
ne, vagy csak nagyon indokolt esetben kezdjenek hozzá a lakók 
a fűtési rendszert érintő kivitelezési munkákhoz. Ezért is biztosít-
ja a FŐTÁV május 16-a és augusztus 15-e között évenként egy 
alkalommal igényelhetően a rendszer 2 hetes díjmentes ürítését.

Új helyszínen 
a Dél-budapesti ügyfélszolgálat
A legkényelmesebb ügyintézési mód az internetes ügyfélszolgá-
lat, amely a fűtési idény kezdetére megújult a FŐTÁV-nál. Ha ez 
valamiért nem nyújt segítséget, illetve a telefonos ügyfélszolgálat 
sem alkalmas, mert személyesen akarunk ügyet intézni, akkor 
állnak a fogyasztók rendelkezésére a személyes ügyfélszolgá-
latok. Az egyik ilyen iroda december közepén új helyszínre költö-
zik, az Allee bevásárlóközpontból a XI. kerületi Barázda utca 20. 
szám alá, miközben a nyitva tartása változatlan marad.
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PIMP MY PIPE  
SZÍNES A TÁVHŐVEZETÉK
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A szakmai zsűri döntése alapján 485 pályamű közül Lehoczki Zsuzsa „Térkép” című pályázati anyaga 
alapján egy újpesti térképrészletet festett a IV. kerületi Elem utcában található, föld fölött futó 200 
méter hosszú távhővezetékre a Színes Város köztérszínesítő csapata. A zsűri azért választotta ezt a 
mintát, mert számára a városszínesítés mellett a lokális értékek és a kerülethez való kötődés érzésé-
nek erősítése is fontos szempont volt.

A festés ideje alatt 100 liter festéket használt fel a Színes 
Város, amely szervezet tűzfalfestményeivel Budapest ut-
cáin sétálva többször is találkozhattunk már. Az ország 
első legális köztérszínesítéssel és tűzfalfestéssel foglal-
kozó csoportja az évek során több mint 15 ezer négyzet-
méternyi felületet tett színesebbé festményeivel.
„Ez egy rendkívül komplex feladat volt számunkra, ugyan-
is a tűzfalfestés, vagy bármilyen eddigi munkánk egészen 
más műfajt képviseltek, – mondta el Flór Péter, a Színes 
Város főtitkára – hiszen általában mi tervezünk, és kivi-
telezünk egyszerre, de itt most a tervezés nem a mi fel-
adatunk volt, hanem a városlakókra bízta a kampányban a 
FŐTÁV. A nehézséget az okozta eleinte, hogy a 200 méter 
hosszú csövet még befotózni sem volt egyszerű, márpe-
dig az elengedhetetlen egy rendes látványterv elkészíté-
séhez. Végül sikerült olyan megoldást találni, amivel a terv 
központi elemei sem csorbultak nagyon, illetve a kivitele-
zés színvonala is hozzátett a nyertes koncepcióhoz.”
A Pimp My Pipe csőszínesítő pályázat során két művé-
szeti ágazatot is összekapcsolt a FŐTÁV, hiszen a kép-
zőművészet mellett a zene is fontos szerepet kapott: a hip 
hop szcéna elismert képviselői, Busa Pista (Irie Maffia, 
Zuboly) és Zsolaa (Teebag, Faktorlabor) az akció élére 
állt és rímekbe szedve hívták fel a városlakók figyelmét 
a városszínesítés lehetőségére. A két rapper a cső ere-
deti állapotánál videóklipet is forgatott és megerősítette, 
hogy a hip hop, mint társadalmi kérdésekre érzékeny ze-
nei műfaj egyik feladata, hogy felhívja a fiatalok figyelmét 

a legális graffiti felületre és a kreativitásuk bemutatásának 
lehetőségére
„Nagy öröm, hogy a FŐTÁV is hozzájárult a lakók segítségé-
vel ahhoz a városarculati és környezetszínesítő mozgalom-
hoz, ami mostanában egyre nagyobb szerepet kapott a fővá-
rosban. Fontosnak tarjuk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
egy-egy „életszínesítő” ötlettel a panel lakótelepek és a panel-
lakások megfelelő, ideális lakókörnyezetet tudnak biztosítani 
az embereknek. Ezért kezdtünk bele tavaly az I LOVE PANEL 
kampánysorozatba, melynek során az Urbanista bloggal kö-
zösen szervezett Lakótelep Bajnokság, a Panellakás szép-
ségverseny és a Legtakarékosabb panelépület pályázat is 
megvalósult, ahol a korszerűsítés, az energiahatékonyság, 
valamint az esztétikum is kiemelt szerepet játszott.” – mondta 
el Vojtku Ágnes, a FŐTÁV kommunikációs vezetője.



SZÍNESEDIK, FIATALODIK 
ÚJPEST ÉS A TÁVHŐVEZETÉK
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Egy hónapon keresztül kereste a FŐTÁV azt a legkreatívabb városszínesítő ötletet, amely alapján 
megújulhatott a IV. kerületi Elem utcában található, föld fölött futó távhővezeték. A városlakók szava-
zatai alapján a szakmai zsűri úgy döntött, hogy a Színes Város egy újpesti térképrészletet fessen a 
200 méter hosszú csőszakaszra, mert a lokális értékek és a kerülethez való kötődés érzésének meg-
erősítése is fontos szempont a városszínesítés mellett. Újpest polgármesterét, Wintermantel Zsoltot 
a kerület fejlődéséről és a FŐTÁV akciójáról kérdeztük.

– Újpest épületei, utcái és 
terei jelentősen fejlődtek az 
elmúlt években. Melyek azok 
a fejlesztések, amelyekre a 
legbüszkébbek az újpestiek, 
illetve mi várható a jövőben?
– Újpest több mint 170 éves 
település, utcáin az építészeti 
remekek örökségeinket tárják 
elénk. Múlt nélkül nincs jövő, 
és a mai kor embereinek vá-
rosmegújító szerepét láttatják a 
legújabb büszkeségeink, köz-

tük a Halassy Olivér Városi Uszoda, vagy az ország legna-
gyobb szabadtéri családi játszóparkja, a Tarzan park. Büsz-
keségünk Újpest és Káposztásmegyer határán a Szilas 
Családi Park, ahol minden korosztály megtalálja a kedvére 
való kikapcsolódási formát: kipróbálhatja a KRESZ-pályát, 
a négy évszakos sípályát, a szabad kutyafuttatót, avagy a 
vizes játszóteret, sőt, hódolhat sportszenvedélyének. Lát-
ványterveinken a közeli jövőt mutatja a megépülő új piac-
épület, emeletén egy kulturális központtal. Az elmúlt évek-
ben megkezdtük és folytatjuk a városközponti lakótelepek 
megfiatalítását, a parkolók és a parkok felújítását. Ennek 
szép példája a Templom sétány kialakítása az evangélikus 
templomnál és több parkoló rendezetté tétele. Új városköz-
pont formálódik a Rózsa utcában. Megújul és a közösségi 
sport lehetőségét biztosítja a városközpontban a Semsey 
park. Önkormányzatunk segíti az egyházakat és a társas-
házakat épületeik felújításában, ez is jótékonyan formálja 
a városképet. Saját erőből számos oktatási-nevelési in-
tézmény, háziorvosi rendelő esett át felújításon, külső képi 
megújuláson. Színesedik és fiatalodik Újpest.

– Mit szóltak hozzá, amikor a FŐTÁV csőszínesítő ak-
ciójáról tudomást szereztek?
– Nagy örömmel fogadtuk a tervet. A távvezeték ugyanis 
nagyon hasznos, de hosszú éveken keresztül itt éktelenke-
dett. Ez látja el a lakótelepi házakat hővel, ettől van meleg 
víz és ettől van fűtés is. Ha már ezekre a csövekre szükség 
van, akkor egy kis vidámságot is hozzanak az életünkbe, 
ne csak meleget.
– Ön részt vett a Pimp My Pipe kampány pályázati 

anyagait elbíráló zsűri munkájában. Milyennek találta 
pályamunkákat és miért pont az újpesti térképrészlet 
lett a befutó?
– Pályázatot írtunk ki arra, hogy mi is ékesítse ezt a csövet, 
ennek a zsűrijében volt szerencsém részt venni. Csodálato-
sabbnál csodálatosabb munkák érkeztek, szám szerint 485 
kreatív, színes ötletet küldtek be a pályázók. Nagyon sokat 
törtük a fejünket, melyiket válasszuk, míg végül egy régi Új-
pest térképrészletet, nevetessen Lehoczki Zsuzsa „Térkép” 
című tervét választottuk. Így az újpesti cső most már újpesti 
történelmet is takar.

– Mit szól a pályá-
zat megvalósulá-
sához, mi a véle-
ménye az elkészült 
színes csőről?
– A távvezeték 
mostanra teljesen 
megszépült és dí-
sze a környéknek. 
Az alkotók még egy 
kicsit színesebbre is vették, mint maga a térkép. A különbö-
ző közterületek, az utcák, a zöldövezetek, a lakott területek 
színeivel próbáltak játszani. Ez a cső nem csak a térképet 
tartalmazza, hanem azokat a szimbolikákat, szimbólumokat 
is, amelyeket egy térképen szoktak jelölni. Újpesten is elég 
sok minden van, amit ábrázolni lehet: számos templom, 
rengeteg oktatási intézmény, egyéb intézmények. Ezeknek 
a jelzéseit is meg lehet rajta találni.

– Partner lesz-e esetleg a jövőben is a kerület más, ha-
sonló köztérszínesítő programban?
– Magát a kerítést a „72 óra kompromisszumok nélkül” elne-
vezésű, önkéntes program keretében festették ilyen szépre 
az önkéntesek. Ebben a munkában néhányad magammal 
én is igyekeztem részt venni. Valóban azt lehet mondani, 
hogy közös összefogással megint létrejött valami jó, ennek 
pedig lehet folytatása. Az ötletek nyomán tervben van, hogy 
felvesszük a készítőkkel a kapcsolatot, hogy Újpesten más 
vezetékekre is valamiféle témát, tematikát fessenek.

Bodzay Zoltán



8

Valamiért nem mindenhol él meg a gesztenye, de ahol az 
negyven, ötven éve „megvetette lábát”, ott az öreg gesz-
tenyefáról nagyot tud koppanni az ember fején a termés.
Ha nem esik az eső, akkor ősszel lehet a legszebb tájké-
peket készíteni…, meg esetleg tavasszal…, vagy nyáron, 
illetve még télen. Ősszel az embernek elvileg a legjobb 
formáját kellene nyújtania, mert nyáron feltöltődött vita-
minnal és élményekkel, amelyeknek jó esetben ki kellene 
tartaniuk a következő évig. Nem mindig sikerül kitartania, 
de ez egyéntől és a lehetőségeitől függő bizonytalanság.
Ilyenkor ősszel aki megteheti, az meghosszabbítja a nya-
rat legalább annyival, hogy egy hétvégére valamelyik well-
ness fürdőt választja, még ha ez az év nem is a hosszú 
hétvégéinek számáról volt híres, hanem inkább a politikai 
választások torlódásáról. 
Azért írja önkéntelenül a kéz, illetve az agy már múlt 
időben ezt az esztendőt, mert amennyi vissza van még 
belőle, az rövid, s még rövidebbnek tűnik majd az elkö-
vetkezendő hetek gyors lepergése miatt. Ezt persze csak 
így érzékeli az emberek többsége, akiknek év végére so-
kasodik meg a munkájuk. Részben azért, mert túlvállal-
ták magukat, s még nem végeztek a teendők jó részével, 
másrészről pedig azért, mert legtöbbünknek valamiért 
ilyenkor halmozódnak fel a feladatok, amelyeket pedig 
még az idén mindenképpen el kívánunk végezni. 
A legjobb ilyenkor, ha az embernek, vagy legalább vala-
melyik barátjának szőlője van, s ezt nem a boltban vá-

sárolta, hanem a saját tőkéjéről szedte le. Ez az év nem 
is a jó bortermésről lesz majd híres, hiszen a termelők 
legtöbbjének, ha jó is volt a minőség, a mennyiséggel 
van gondja idén. Olyat is tudok, akinek a szokásoshoz 
mérve ötödannyi bora lesz ebben az évben, s nem a 
szárazság, vagy valamilyen betegség a rossz termés 
indoka ezúttal, s még csak nem is mint korábban, a se-
regélyek, hanem egyszerűen úgy adódott, hogy idén a 
szőlőtőkék mentén jártak le az őzek inni a tóhoz. Úgy 
is vehetjük hát, hogy lényegében megitták a barátom 
idei borát az őzek, még ha szó szerint ez nem is igaz, 
egyszerűen csak lelegelték, mert szép színes volt és 
valamennyire édes. 
Van még egy fura kötelezettségünk így az év vége előtt, 
ami kinek kedves, kinek pedig nyűg az életében. Az el-
múlt évtizedekben annyira megszoktuk a „karácsonnyal 
járó” bevásárlásokat, hogy már el sem tudjuk képzelni 
másként az életünket. Vadak módjára, ösztönösen ker-
getünk valamit, amit a legjobbnak vélünk ajándékozni a 
szeretteinknek, miközben esetleg átgázolunk másokon 
a kizárólag a családnak juttatni szándékozott szeretet 
nevében. Aztán majd rövid időre megállunk a kará-
csonyfa alatt, s jó esetben szégyenkezünk egy kicsit, 
hogy mindezt elfeledve, legalább egy kicsit tanulva az 
előzőekből, újra kezdjük a következő esztendőt.

B.Z.

GESZTENYE, 
SZÜRET, KARÁCSONY



– A ingatlanforgalom korábbi visz-
szaesését követően arra mutatnak 
jelek, hogy növekszik az ingatlan-
keresők száma. Tényleg így van-e 
ez, és milyen ingatlanokat keres-
nek leginkább.
– A válságot követően, 2009-től egé-
szen 2013-ig, vagyis az elmúlt 5 évben 
80-90 ezer darab környékén stabili-
zálódott a hazai lakáspiaci forgalom. 
2014 azonban valóban a fordulat, és 
egyben a régóta várt emelkedés éve lesz. Az előzetes adatok 
alapján a 100 ezer darabot is meghaladhatja a lakástranzakciók 
száma. A vevők által keresett ingatlanok azonban nem elsősor-
ban típus szerint szóródnak, hanem terület és funkció alapján. 
Vagyis mindenféle lakást, házat keresnek, de elsősorban az erős 
gazdasággal, alacsony munkanélküliséggel, vagyis a vásárlóké-
pes kereslettel rendelkező településeken, régiókban. 
– Tapasztalatuk szerint a panellakások forgalma hogy alakul 
mostanában? Mennyire keresik a vevők az ilyen ingatlanokat?
– A panel technológiával épült, illetve az egyéb lakótelepi lakások ke-
reslete egyre stabilabb és megítélésük is egyre jobb a potenciális ve-
vők körében. A válság évei alatt a legtöbb fejlesztés nem mennyiségi, 
hanem minőségi volt a hazai lakáspiacon, melyben oroszlánrészt vál-
laltak a különböző panel-felújítási programok, források, kivitelezések. 
Komoly fordulat érezhető a panellakások általános megítélésében, de 
elsősorban azok az ingatlanok számíthatnak komoly érdeklődőkre, 
melyek már átestek a szükséges rehabilitáción, ami jellemzően a szi-
getelést, a nyílászárók cseréjét, és fűtéskorszerűsítést jelenti. Az ilyen 
épületekben lévő, belül még felújításra váró lakásokat előszeretettel 
keresik pl. befektetők, hiszen alacsony fajlagos áruk miatt jó befektetés 
egy bérlemény számára. 
– Mi a tendencia egyáltalán a távfűtött lakásokkal kapcsolato-
san, mennyire keresik vagy mennyire ellenzik az ingatlankere-
sők ezt a fűtési módot?
– A távfűtés manapság még sokak fülében bizalmatlanul cseng. Ez 
egy olyan örökség, amit csak hosszú évek kitartó munkájával és el-
sősorban kézzel fogható eredményeivel lehet majd leküzdeni. Ezt a 

harcot a szolgáltatók láthatóan már elkezdték megvívni az elmúlt évek-
ben, és egyre többekhez jutnak el azok az üzenetek, amelyek ennek a 
fűtési technológiának az előnyeit és lehetőségeit mutatják be. A távfű-
tést, mint fűtési módot direkten nem keresik a vevők, ám egyre elfoga-
dóbbak vele kapcsolatban, ha társul hozzá egy minőségileg felújított, 
műszakilag modernizált lakóépület és környezet, az egyedi mérési 
lehetőséggel, a szigeteltséggel, és az egyéb költségoptimalizáló ele-
mekkel. Lényegében sosem a távfűtéssel volt a baj, hanem azzal, ahol 
azt nagy számban használták. Ám a kitartó rehabilitációs fejlesztések 
meghozzák majd a gyümölcsöt a távfűtés presztízsének is.
– Egyáltalán jellemző-e az, hogy a fűtési mód határozza meg a 
keresletet vagy a vételi szándékot, vagy más szempontok dön-
tenek elsősorban?
– Az ingatlanok fűtési módja az egyik legfontosabb  keresési feltétel a 
méret vagy az ár után. Családi és társasházak esetében szinte min-
denhol a házközponti (egyedi méréssel), illetve a cirkó fűtést preferál-
ják a vásárlók. Természetesen olyan eset is sok van, ahol eleve egy 
nagyobb felújítást terveznek az új tulajdonosok, és ebben az esetben 
az az előny, ha minél elavultabb a jelenleg működő fűtési rendszer, 
hiszen a tulaj annál alacsonyabb árat tud érte kérni. Továbbá egyre 
népszerűbbek, jellemzően családi házak esetében, az alternatív fűtési 
megoldások is, amik vagy kiegészítik, vagy egyenesen kiválthatják a 
klasszikus gázos, vagy távfűtéses megoldást.
– Az ingatlanberuházók ma már intézmények, irodaházak és be-
vásárlóközpontok létesítése esetén gyakran választják a távfű-
tést. A lakások esetében mennyire keresik ezt a fűtési módot?
– Hallani róla, hogy azok számára, akiknek ez nem jelent különöseb-
ben nagy terhet, például nagyon közel van a házuk a csővezetékhez, 
örömmel választják a távfűtést, hiszen rendkívül biztonságos, tiszta és 
kényelmes, hiszen nincs szükség különleges gépészeti megoldások-
ra, illetve helyben nem történik égés. Látva az egyre komolyabb gáz-
ellátási feszültségeket, vélhetően sokan választják majd a jövőben az 
intézmények mellett egyes új építésű lakóingatlan beruházásnál is ezt 
a fűtési technológiát.

Bodzay Zoltán
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VANNAK MÁR, AKIK ÖRÖMMEL 
VÁLASZTJÁK A TÁVFŰTÉST

Az Otthontérkép Magyarország első számú térké-
pes lakáskeresője, mely az ország egész területén 
segít új otthont találni, illetve meghirdetni eladó 
lakásokat. Rendszerükben nem csak több tízezer 
ingatlan közül válogathatnak a lakáskeresők, ha-
nem a legkülönbözőbb piaci adatok és releváns 
szakmai tartalmak segítségével az ingatlanok 
környékét is maradéktalanul feltérképezhetik. Az 
ingatlanok és azon belül a távfűtött lakások kere-
settségéről, kelendőségéről az Otthontérkép veze-
tő elemzőjét, Ditróy Gergelyt kérdeztük. 
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AZ ÁRVERSENYBEN IS  
ELŐZ A TÁVFŰTÉS

A korábbi időszakokkal ellentétben ma már nem az 
eseti leválások jellemzőek a távhőről, hanem az új 
építésű ingatlanok esetében már a beruházásnál, 
vagy lakóépületeknél a régi kazánok és kémények 
felújításai helyett egyre többen a távfűtést választ-
ják, mert a távhő versenyképes. A befektetők és a 
lakóközösségek felelős döntéseinek szakmai és 
üzleti támogatására egy külön értékesítő és érté-
kesítés támogató szakemberekből álló csapat dol-
gozik a FŐTÁV-nál.

Mint azt Toldy Csabától, a FŐTÁV Üzleti értékesítési osztály-
vezetőjétől megtudtuk, jelen pillanatban az idei új szerződött 
állomány 18,8 MW. Ez a szám azt jelenti, hogy az idén meg-
kötött szerződések alapján 3994 átlaglakásnyi új fogyasztó 
csatlakozik Budapesten a távfűtésre a következő időszakban. 
Egy másik mért adat a szolgáltatónál, hogy ebben az évben 
mennyien léptek már be konkrétan a távhőfogyasztók tábo-
rába. Ezt 2014. január 1-jétől folyamatosan méri a szolgáltató, 
s az október végéig számított adat szerint eddig 891 lakással 
több fogyasztója van a FŐTÁV-nak, mint korábban. E két adat-
ból lényegében az vetíthető előre, hogy a következő esztendő-
ben tovább bővülhet a budapesti távfűtött épületek száma. 
Napjainkban a leválások száma elenyésző, ami annak kö-
szönhető, hogy a távhő árban is versenyképes és környe-
zetvédelmi szempontokat figyelembe véve lényegesen 
kedvezőbb fűtési mód, mint a hagyományos gázfűtés. Ezen 
túlmenően az ingatlanpiac is túllendülni látszik azon a mély 
gödrön, amelybe az elmúlt években a gazdasági válság mi-
att került. A válság alatt bezártak, megszüntettek és felszá-
moltak több irodaházat és üzleti ingatlant. Idén nem csupán 
intézmények, irodaházak és kereskedelmi létesítmények 
csatlakoznak a távhőszolgáltatásra, hanem 7 lakóépület is, 
ami ugyancsak a távhő versenyképességét bizonyítja. Ko-
rábban ezek közül mindegyikben gázfűtés volt és ezt váltja 
most fel a környezetbarát távhő. Ez a hét épület 233 átlagla-

kásnyi fogyasztószám bővülés a szolgáltatónál.
Megszaporodtak idén a sportlétesítményi beruházások, 
amelyek közül a legnagyobb a Tüske csarnok, illetve a mel-
lette található uszoda távfűtésre történő rákötése. A követ-
kező években a sportlétesítményi beruházások számának 
további növekedése várható. 
Jelentős eredmény, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
épületei is a távhőt választották. E mellett van olyan új épí-
tésű irodaház, amely beruházói szintén a távfűtés mellett 
döntöttek. Ilyen például az Atenor csoport irodaházának C 
épülete, amely ugyancsak a 2014-es év szerződésállomá-
nyát növeli. 
A FŐTÁV Üzleti értékesítési osztályának kollégái nagy meny-
nyiségű ügyfélmegkeresést, adatbázis építést és kiadott üz-
leti ajánlatot készítettek el az elmúlt időszakban, amiből a jö-
vőben lakóépületek, intézmények, kereskedelmi központok 
és sportlétesítmények távhőre csatlakozása várható. 
A tervek között szerepelnek kormányzati és tudományos in-
tézmények, valamint sportlétesítmények is, amelyek távhőre 
csatlakozása szintén jelentős lépés lehet a távfűtés népsze-
rűsítésében. Ez igazolja, hogy a távhő nem csupán környe-
zetkímélő és biztonságos fűtési mód, hanem az árverseny-
ben is megállja a helyét más fűtési technológiákkal szemben. 

B.Z.
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Hamarosan a távhőre csatlakozik a Hunyady Lakás-
fenntartó Szövetkezet öt XIX. kerületi épülettel, ame-
lyek korábban gázkazános fűtési módot alkalmaztak. 
Az 1422 lakást gondozó lakásszövetkezet elnökét, Ba-
kos Tibort kérdeztük az átállás miértjéről.

– Még az idén vagy csak janu-
ártól térnek át a távfűtésre?
– Ha sikerül a tervek szerint ki-
építeni, akkor ott úgy szerepel, 
hogy karácsonyra elkészül a 
beruházás. Jelenleg ott tartunk, 
hogy az önkormányzatnál van 
az építési engedélyeztetés, hi-
szen távolról kell a fővezetéket 
idehozni.  
– Milyen régiek a házak?
–Az épületek 1977-ben lettek átadva. Kísérleti házak ezek, 
amelyekkel az a legnagyobb probléma, hogy minden épület-
ben különböző típusú kazán van. Ezeket többször felújítottuk, 
amikor pedig már javíthatatlanná váltak, akkor kicseréltük 
őket. Az ilyen kazánok ára ma nagyon magas, illetve az is a 
probléma, hogy elég nehezen lehet ma jó kazánt kapni. A ke-
ringető szivattyúkkal ugyanez a helyzet, amelyek ára a kétsze-
resére felment az utóbbi időben. Sokat kínlódtunk ezekkel a 
kazánokkal, amelyekkel egyre több nehézség volt. További fő 
problémánk, hogy a kazánok elég sok káros anyagot bocsá-
tottak ki. Ilyen párás, nedves időben, mint amilyen most ősszel 
is van, a kikerülő anyagok lefelé szállnak, s azokban a laká-
sokban, amelyek lejjebb találhatók, az ott lakók szívják be a 
mérgező anyagokat. A szalagházainkban, amelyekben 1222 
lakása van a szövetkezetünknek, ott eredetileg is megállapo-
dásunk van a FŐTÁV-val. Volt olyan időszak, amikor elég sok 
vitánk volt a szolgáltatóval, mert az üzemeltetés szerintünk 
nem volt jól megszervezve. Most úgy néz ki, hogy átalakult és 
szervezettebbé vált, illetve a díjcsökkenés is jelentős szerepet 
játszott az elfogadottságában. A gázfűtés kazánházainak je-
lentős felújítási költségén túl az is szerepet játszik abban, hogy 
inkább választható a távfűtés, hogy a gázon 27 % ÁFA van, 
míg a távfűtésen 5 %. 
– Miként jött végül az ötlet, hogy a gázkazános fűtési 
módról áttérjenek a távhőszolgáltatásra?
– Eredetileg az egyik lakó vetette fel, hogy gondolkozzunk el 
azon a lehetőségen, hogy mi lenne akkor, ha rácsatlakoznánk 
a távhőre. Ezek után a mi igazgatóságunk kidolgozta ennek 
lehetőségét. Felvettem a kapcsolatot a FŐTÁV vezetésével is, 
amely kapcsolat egyébként egy jóideje már korábban is kiváló-
nak mondható volt. Ezt követően különböző számításokat vé-
geztünk, aminek eredményeként döntöttünk. Még nem merjük 
kimondani, hogy olcsóbb lesz, mert lényegében ugyanannyiba 

fog kerülni így az üzemeltetés, mint a gázfűtéssel, de mégis lé-
nyegesen kevesebbe kerül, mert nem kell megvennünk a ka-
zánokat, így megtakarítjuk annak a beruházási költségeit. Ha 
a kondenzációs kazánok árával számolunk, akkor az öt házzal 
számolva mintegy 100 millió forintot spórolunk meg. Ezen túl pe-
dig energiatakarékosabbak és környezetkímélőbbek leszünk. 
Azt is látni kell, hogy teljes mértékben változó az itt lakók életko-
ra, életkörülménye, szociális helyzete. Ha mi most megterheljük 
őket a beruházás költségeivel, a hiteltörlesztés több éves fize-
tésével, akkor nehéz helyzetbe kerülhetnek. Ezt átgondolva és 
egyébként sok más szempontot is figyelembe véve döntöttünk 
a FŐTÁV mellett. A közgyűlésünk is nagyon nagy többséggel, 
szinte száz százalékos arányban, egy tartózkodással megsza-
vazta ezt a változatot. Ezt követően szerződést kötöttünk, s a ki-
váló kapcsolat, ami volt a FŐTÁV-val, most még szorosabb lett. 
A FŐTÁV jó ajánlatot tett, teljes mértékben kiépíti a távfűtéshez 
szükséges berendezéseket, mi pedig megpróbáljuk megmu-
tatni másoknak is ezt a jó példát. 

– Ez ilyen módon tehát példa lehet más lakóközössé-
gek számára is, hiszen Budapesten rengeteg olyan 
épület van, amelynek fűtési rendszere elavult, s ame-
lyek felújítása rendkívül költséges?
– Ez így van. Ráadásul a különböző gázipari berendezé-
seknél, a kéményeknél légszennyezettségi problémák is 
felléphetnek. A kémények esetében is jelentős költségek 
jelentkezhetnek a felújításkor. A hatósági ellenőrzések al-
kalmával ugyanis mind a gázkészülékek, mind pedig a ké-
mények esetében mindig meg kell felelni. Az Európai Unió 
környezetvédelmi előírásai is olyanok lesznek, amelyeket 
nehéz a gázkazánok esetében teljesíteni. A másik szem-
pont pedig, hogy Budapestnek példát kellene vennie a 
Bécstől, ahol a négy szemétégető segítségével olcsón állí-
tanak elő hőenergiát, ami természetesen a távhő árában is 
jelentkezik. Ez lenne a jövő. 

Bodzay Zoltán

AZ ÁR ÉS A KÖRNYEZETKÍMÉLÉS 
DÖNTÖTT A TÁVFŰTÉS MELLETT
Interjú Bakos Tibor lakásfenntartó szövetkezeti elnökkel
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Mátrainé Rozmann Éva több épületnek is a közös képviselő-
je, s mint modja, egy-egy ilyen ház között nagy különbségek 
vannak. Ez a különbség megmutatkozik természetesen a ház 
és fűtésrendszerének állapotában is attól függően, hogy milyen 
korú a rendszer, illetve mennyire volt karbantartva az elmúlt év-
tizedek során. 
Mindemellett a házban lakók igényei is eltérőek lehetnek az 
egyik épületben, mint a másikban, ami a szociális helyzetükön 
is múlik. Aztán pedig az sem mellékes, hogy a tapasztalatok 
alapján milyen jellegű problémák adódnak a fűtésrendszeren.
– Nálunk például a Társasház – október huszonharmadika u. 
14 nevű közösség 28 lakása és két irodája esetében öt évvel 
ezelőtt korszerűsítették a fűtést és mérés alapján történő elszá-
molás szerinti fizetik a távfűtést, mégis igényelték a lakók az 
ÁÜTSZ-t. Amikor megjelentek ilyen szórólapok erről a szolgál-
tatásról, akkor én felvetettem a lakóknak a közgyűlésen, hogy 
mit szólnának hozzá, ha megkötnénk ezt a szerződést, akkor 
ők úgy döntöttek, hogy nekik ennyit ez a szolgáltatás megér. 
Nekik ugyanis a melegvíz is így keletkezik, ahol bármi problé-
ma előfordulhat a belső hálózaton. Nekik tehát nagyon megéri. 
Van egy másik társasházunk is, ahol már nem érné meg, mert 
általában csak a legfelső szinten van hiba, ami a légtelenítési 
problémákból adódik. Az ilyen kevés előfordulási hiba esetén 

száznegyvenhatszor kifizetni, akár a csökkentett díjat is, nem 
annyira érné meg – tudtuk meg a közös képviselőtől.
– Én az elmúlt 23 évben, amióta közös képviselő vagyok, jóban 
voltam a FŐTÁV-val, mert ha kihívtam őket valamilyen meg-
hibásodás miatt, akkor mindig visszahívtak egy fél órán belül, 
hogy mikor jönnek, majd azt követően is szóltak, amikor elké-
szültek. Most nemrégiben a fűtésindításnál volt egy probléma, 
ami egy gumigyűrű meghibásodása miatt történt, s amit szintén 
nagyon gyorsan megjavítottak. Vannak még az épületben régi 
fűtőtestek is, amelyek kilyukadhatnak, s akkor le kell engedni 
a rendszert, vagy esetleg az elzárók csöpögnek, s akkor jól 
jön, ha nem kell kiszállási díjat fizetni. Nekünk a kedvezmény-
nyel lakásonként 140 forintba kerül a szolgáltatás, s ez havonta 
az egész háznak összesen 5334 forintba kerül, ami megéri az 
épületben lakóknak. 

------------------------------------------------------------------------------------
Most kedvezménnyel köthet ÁÜTSZ szerződést 
Az alapszolgáltatáson felül nyújtott szolgáltatásokra a lakóközösségek 
képviseleteinek lehetőségük van úgynevezett Átalánydíjas Üzemelte-
tést Támogató Szerződést (ÁÜTSZ) kötni. Az átalánydíjas üzemelte-
tést támogatás díja jelenleg 200 Ft + Áfa (27 %) / hó / lakás. 

Milyen előnyökkel jár az ÁÜTSZ?
A szerződéssel rendelkező lakóközösségeknek a FŐTÁV biztosítja a 
hőközponton túli rendszeren – az úgynevezett szekunder rendszeren – 
keletkezett hiba bejelentése esetén a kiszállást, a fűtési és a használati 
melegvízhálózat elemeinek meghibásodásából adódó gyorsjavítást, 
a fűtési/használati melegvízhálózat légtelenítését, illetve a fűtési és a 
használati melegvízhálózat alulfűtést és túlfűtést okozó problémáinak 
behatárolási javítását. Az ÁÜTSZ keretében végzett szolgáltatások 
kiterjednek az egyes épületrészekre, lakásokra, közösségi terekre. 
Érdemes ÁÜTSZ-t kötni a lakóközösségeknek, mert a felsorolt ese-
tekben a hibát bejelentőnek nem kell külön kiszállási díjat fizetnie. 

Ajánlja közös képviselőjének!
A FŐTÁV Zrt. mind az Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató Szerző-
déssel (ÁÜTSZ) már rendelkező, vagy szerződési igénnyel újonnan je-
lentkező, távhőszolgáltatást igénybe vevő felhasználók (társasházak, 
lakásszövetkezetek) részére 2014. szeptember 1-jétől kedvezményt 
(árengedményt) nyújt az ÁÜTSZ-listaárból. Az érvényesítendő ked-
vezmény (árengedmény) mértéke évente attól függően változik, hogy 
szerződéskötéskor az adott épületben (felhasználási helyen) lévő 
részszámlás (egyenletes fizetési móddal fizető) díjfizetők hány száza-
léka hátralék nélküli.

A szerződéskötés részleteiről érdeklődjön ügyfélszolgálatainkon 
(http://www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyintezes/ugyintezes-
szemelyesen/), hívjon minket (06 40 200 108), vagy látogassa meg 
honlapunkat (www.fotav.hu).

AKIK MÁR 
MEGKÖTÖTTÉK 
AZ ÁÜTSZ-T

Vannak olyan lakóközösségek, akiknek nagyon 
megéri a FŐTÁV-val megkötni az Átalánydíjas Üze-
meltetést Támogató Szerződést, mert gyakran kell 
a ház fűtésrendszerén belüli meghibásodásokhoz 
szakembert hívni, ráadásul ez az átalánydíjas szol-
gáltatás a díjat időben befizető lakóközösségeknek 
most igen kedvezményesen elérhető. Megkérdez-
tünk egy olyan közös képviselőt, aki nemrégiben 
kötött ilyen szerződést a FŐTÁV-val.
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Az ünnepélyes alapkőletétel 
alkalmából beszédet mondó 
Szeneczey Balázs városfej-
lesztésért felelős főpolgár-
mester-helyettes örömteli-
nek nevezte, hogy a BVK két 
tagvállalata a szinergiákat 
kihasználva képes ilyen jó 
együttműködésre. Hevesi 
Zoltán Ajtony zöldgazdaság 
fejlesztéséért, klímapoliti-
káért és kiemelt közszolgál-
tatásokért felelős helyettes 
államtitkár azt hangsúlyozta. 
hogy a beruházással javul-
hat a távfűtés környezet-
barát és energiatakarékos 
hőbeszerzése, míg Fekete 
Csaba, a FŐTÁV vezérigaz-
gatója mindezen túl beszé-
dében azt emelte ki, hogy a 
FŐTÁV azt szeretné elérni, 

hogy a távfűtés a lakások értéknövelő tényezője legyen. 
Klug Lajos, az FKF Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy az 
FKF feladatának érzi a hulladékból származó energia mi-
nél jobb hasznosítását. 
A jelenlévők ezt követően ünnepélyesen elhelyeztek egy 
kapszulát a Hulladékhasznosító Mű területén az alapkő-
ben.

Az idén már második alkalommal megrendezett Közmű 
Akadémia előadásai a két napos Urbánia 21 elnevezésű 
Infrastruktúra- és Közlekedésfejlesztési Szakkiállítás és 
Konferencia keretein belül zajlottak. Ezen a konferencián 
egyszerre több helyszínen voltak hallhatók az előadások 
mind a közszolgáltatók vezetői, mind pedig a Nemzet-
gazdasági és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állam-
titkárai, azok helyettesei és más tisztségviselői részéről.

A közös képviselőket és társasházi szövetkezetek veze-
tőit azonban elsősorban a Közmű Akadémia előadá-
sai érdekelték. A fogyasztóvédelmi- és érdekvédelmi, 
illetve a közművek szolgáltatási területei, valamint 
energiahatékonysági és követeléskezelési kérdések 
körbejárása után az őszi rendezvény során a közszol-

gáltatási rendszer és a lakásszövetkezetek kapcsola-
ta, a Fővárosi Vízművek új ügyfélszolgálati kiadvány-
sorozata, az OKOS-mérés új tapasztalatai, valamint a 
FŐTÁV aktuális kérdései kerültek a középpontba. 
Az előadásokat rendhagyó módon most egy kerekasz-
tal-beszélgetés követte, melynek szereplői a program 
résztvevői mellett a Cardware Kft. és a Techem Kft. 
voltak. A kerekasztalnál folytatott beszélgetés fő témá-
ja a költségosztás új eszközei által szerzett tapaszta-
latok megosztása volt hiszen a Fővárosi Vízműveknek, 
valamint a FŐTÁV Zrt.-nek már vannak ez irányú gya-
korlati tapasztalatai. A beszélgetés sikerét bizonyítja, 
hogy az eszmecserébe bekapcsolódtak a meghívott 
résztvevőkön túl a jelenlévő mérnökök és a képvise-
letek vezetői is. 

ÜNNEPÉLYES ALAPKŐLETÉTEL A HUHA TERÜLETÉN

V. KÖZMŰ AKADÉMIA KEREKASZTAL-
MEGBESZÉLÉSSEL

A Főpolgármesteri Hivatal és a BVK vezetőinek, valamint az érintett közmű társaságok szakembereinek jelen-
létében került sor 2014. augusztus 13-án a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. beruházásában KEOP támogatás-
sal megvalósuló, a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. Hulladékhasznosító Mű (HuHa) távhőkiadásának 
fokozása érdekében történő beruházása alapkőletételére. A FŐTÁV által régóta tervezett beruházás a 
távhőkörzetben olcsóbb hő révén belátható időn belül olcsóbb távfűtést eredményez.

Immár ötödik alkalommal került sor 2014. szeptember 17-én a FŐTÁV Zrt. szervezésében a Közmű Akadémia 
rendezvényére. A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. invitálásának ezúttal az FKF Zrt., a Fővárosi Vízművek, a 
Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége, a Cardware Kft. és a Techem Kft. tett eleget azzal, hogy egy-egy 
vezetőjük előadást tartott a rendezvényen. 
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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. Melyik kerületben festetett színesre 200 méternyi 
föd feletti távhővezetéket a FŐTÁV?

1  Óbudán
2  Újpesten
X  Ferencvárosban

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  27 %-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, hogyan lehet a számla végösszege alacsonyabb?

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

Tudta-e Ön, hogy mindig tájékozódhat egyenlegéről?

Tudta-e Ön, hogy 2014 novemberétől 
SMS-ben értesítjük?
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Tudta-e Ön...?
A hidegebb időben több hőenergia szükséges ahhoz, hogy ugyanolyan meleg legyen a lakásunk. A külső 
hőmérséklet 1 Celsius-fokos csökkenése mintegy 6 %-kal növeli a fűtési energiaigényt, így a megemelkedő 
hőfogyasztás miatt a számla végösszege magasabb lehet. Az energiatakarékosabb és költséghatékonyabb 
fűtési hőfelhasználás érdekében javasolt, hogy az ablaknyitogatás helyett – ahol adott a lakásonkénti fűtés-
szabályozás lehetősége – a radiátorszelep elfordításával teremtsék meg az ideális hőmérsékletet otthonuk-
ban. A felhasználói közösség energiatakarékos hőfelhasználása esetén a hőközpontban mért hőfelhasználás 
csökken, amely a fűtési hődíjak mértékében is megmutatkozik. 

Az épület által felhasznált őszhőenergia csökkentésére számos 
lehetősége adódik a lakóközösségeknek, mint például: megfele-
lő hőszigetelés és megfelelő nyílászárók kialakítása; a fogyasz-
tói rendszer fűtéskorszerűsítése; a melegvíz cirkulációs rendszer 
korszerűsítése; fogyasztással arányos hődíj felosztás; megfelelő 
üzemviteli paraméter választás; a termosztatikus radiátorszelep 
helyes használata. A termoszelepekkel ugyanis akár minden 
szobát más-más hőmérsékletűre lehet fűteni az igények szerint, 
ám a szabályzó egy adott hőmérséklet fölött leszabályoz, így 
lehet adott esetben hideg a radiátor. A különböző épület szin-
tű korszerűsítéssel nem csak az energiafelhasználás csökkent-
hető, de várhatóan az adott ingatlan is vonzóbbá válik, ami a  
FŐTÁV stratégiai célkitűzésével is egybevág.

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

Azon lejárt számlatartozással rendelkező Ügyfeleinket, akik erre mo-
biltelefonszámuk megadásával felhatalmazták társaságunkat, ez év 
novemberétől a postai úton megküldött fizetési emlékeztetők helyett 
SMS-ben értesítjük elmaradásukról. Amennyiben nem kívánják SMS-
szolgáltatásunkat igénybe venni, ügyfélszolgálati elérhetőségeinken 
jelezhetik ezen irányú igényüket. 



Érdeklődjön elérhetőségeinken!

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

Javíttassa a hibát a FŐTÁV-KOMFORT Kft.-vel!

A megrendelés menete
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.

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 szakem-
bereink megbízhatóan, kedvező áron, számla és garan-
cia nyújtása mellett kínálnak megoldásokat a radiátor-
szelep cseréjétől egészen a lakóház fűtésének teljes 
felújításáig. 

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.




