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NApeLeMek A FŐTÁV 
épüLeTéNek TeTejéN
A FŐTÁV Zrt. a központi telephelyén a környezettudatosság jegyében a zöldenergia-felhasználás előmoz-
dítása, a villamosenergia-vásárlás és a vételezési csúcsok csökkentése érdekében háztartási méretű 
napelemes kiserőmű (HMke) telepítését kezdte meg 2013 decemberében a „D” épület tetőszerkezetére.

A termelőegység 8 db inverterből és 150 db, egyenként 
250 Wp teljesítményű polikristályos napelem-modulból áll 
majd, így az aktív napelem-felület összesen 244 m² lesz.  
A közbeszerzést a magyar tulajdonú gyártó és forgalmazó, 
a SIVA-MONT Kft. nyerte.
A napelemek felszerelése folyamatban van, előre láthatóan 
január végére fejeződik be a munka. Kihívást jelentett mind 
a statikai terveket készítőknek, mind a kivitelezőknek a nap-
elemek elhelyezése – mondta el Klemm Csaba, a kivitele-
zési projekt vezetője. Az eredetileg több szintesre tervezett 
épületnek (melyet végül az erőteljes süllyedés következ-
tében hagytak meg jelenlegi formájában és magasságá-
ban) elég speciális a tetőszerkezete, illetve a szigetelése. 
Utóbbit ugyanis úgynevezett felfalazások tartanak, ami azt 
eredményezi, hogy csak ezeken a pontokon terhelhető  
a tetőszerkezet anélkül, hogy a vízzáró réteget komolyab-
ban meg kellene bontani, ami jelentősen növelte volna  
a kivitelezés költségeit – tájékoztatott a projektvezető.
A komplett projekt beruházási költsége a tendernyertes 
ajánlat szerint 21,75 millió forint (+ÁFA), amelyből a későb-
bi elemzések és egy, a részben a Szent István Egyetemmel 
történő együttműködés érdekében kiépítésre kerülő mete-
orológiai állomás mintegy 4 millió forintba kerül. 
Érdekes megemlíteni, hogy a meteorológiai állomás által 
szolgáltatott adatok (a hőmérsékleti adatokon túl pára-
tartalom és légnyomás, csapadékösszeg és intenzitás, 
szélirány és szélsebesség, globál és direkt sugárzás stb.) 
mennyisége és összetettsége megközelíti az OMSZ által is 
használt rendszerekét – mondta el Adóba István, az Ener-
giaforgalmi csoport munkatársa.

A napsütéses időszakokban a HMKE által hálózatra adott 
szoláris villamos teljesítmény ~36 kW-ra, míg – az átlagos 
időjárási viszonyok mellett jellemző napsütéses órák szá-
mát figyelembe véve – a villamosenergia-termelés éves 
szinten ~44.400 kWh-ra várható, ami fedezné 18 átlagos 
családi ház, vagy 25 átlagos lakás éves fogyasztását.  
További összehasonlításképpen megemlítendő, hogy  
a Kalotaszeg utcai telephely éves villamosenergia-felhasz-
nálása 1.103.000 kWh/év, amely utóbbinak tehát mintegy  
4 %-a kerül így át megújuló bázisra.
A HMKE villamosenergia-termeléséből várható energia-
költség-megtakarítás a jelenlegi árszinten számolva csak-
nem 1,5 mFt/év (+ÁFA).
Tekintettel arra, hogy a napelemek villamosenergia-terme-
lése időben egybe esik a telephely villamos fogyasztási 
csúcsaival, ezért valószínűsíthető, hogy a későbbiekben 
a jelenlegi 310 kW hálózati engedélyesnél lekötött elosztói 
teljesítmény csökkentésével is megtakarítás lesz elérhető, 
ami a jelenlegi árszinten kW-onként 7.704 Ft/év további 
költségcsökkentési lehetőséget rejt magában.
Az időjárás nagymértékben befolyásolhatja a napelemek 
éves villamosenergia-termelését, amely akár +/- 25 %-os 
eltérést is mutathat a fent prognosztizált átlagos értékhez 
viszonyítva.
Ha a projekt létjogosultságát a rövidesen üzembe lépő 
rendszer működése igazolja, a későbbiekben a napelemes 
kiserőmű teljesítménye akár tovább növelhető a „B” épület 
déli, függőleges oldalfalára történő újabb napelemek tele-
pítésével.
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Tél közepén járván azt gondolhatnánk, hogy az elmúlt he-
tek, hónapok során már volt módunkban megtapasztalni 
a hideg évszak okozta megpróbáltatásokat. Az időjárás 
azonban produkálni képes olyan furcsa időszakokat mosta-
nában, amikor a korábbi években megszokottakhoz képest 
az átlaghőmérséklet jóval elmarad a szokásostól. 
Arról hosszas vitát lehetne nyitni, hogy most akkor felme-
legedés van-e, vagy csak szélsőségesebb-e az idő, mint 
korábban. Az amerikai kontinens északi felén élők a janu-
ár elején átélt rendkívüli havazások és hideg tapasztalatai 
alapján egészen másképp vélekednének a felmelegedés-
ről, mint mi itt Európában. 
Az kétségtelenül szokatlan, amit legalább is január végéig 
tapasztalhattunk, azaz hogy ritkán ereszkedett a hőmérőbe 
töltött folyadék 0 Celsius-fok alá. Ennek megfelelően pe-
dig majd a fűtési számlák is alacsonyabbak lesznek, kinek 
közvetlenül a hónap végén, kinek pedig majd az elszámoló 
számlában jelentkezve tavasszal, így fejelve meg az elmúlt 
évi egymást követő díjcsökkentéseket a természet is egy 
újabbal.
Fűtésre persze enyhe tél idején is szükség van. Mi az 
e-Magazinunk téli lapszámában többek között azt igyek-

Kedves Olvasónk!
szünk bemutatni, hogy milyen volt az elmúlt időszak Buda-
pesten a távhőszolgáltatás területén, illetve milyen változá-
sok várhatók a közeli jövőben, valamint középtávon. 
Megmutatjuk, hogy a nemrég lezajlott I LOVE PANEL  
kampányainkra milyen pályaművek születtek, és kik  
lettek a nyertesei. Ugyancsak beszámolunk  a Vízművek 
Váci úti székházában megnyílt új ügyfélszolgálati irodánk-
ról. Megpróbáljuk bemutatni a fővárosi távhőszolgáltatás 
előtt álló jelentősebb műszaki és beruházási feladatokat, 
valamint azt is, hogy mit tesz a szolgáltató azért, hogy  
a piaca ne csökkenjen, hanem évről évre növekedjen, 
vagyis az értékesítési szakterület mit tesz annak érdeké-
ben, hogy a lakások, irodaházak és kereskedelmi létesít-
mények piacán újabb épületek bevonásával a távfűtött lé-
tesítmények gyarapodjanak. 
Mindezen túl pedig beszámolunk egy olyan beruházásról 
is, amely újabb ékes bizonyítéka annak, hogy a szolgáltató 
nem csak kommunikációjában híve a megújuló energiának, 
hanem a saját telephelyén is alkalmazza például a napele-
mek által nyert energiát. 

Mindezekhez kellemes időtöltést, jó olvasást kívánunk!

A FŐTÁV e-Magazin szerkesztői
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Az év váltásával egy időben – a kiesést tekintve szinte észrevétlenül – történt meg az észak-pesti ügy-
félszolgálat helyszínének váltása. Az ügyfelek visszajelzései jók, mert a Vízművek székházában található 
iroda minden közlekedést tekintve jól megközelíthető. Az év végi, év eleji gyors helyszínváltásról Szalai 
Andrea irodavezetőt kérdeztük.

AZ ügyFeLek jObbAN MegTALÁLjÁk 
AZ ügyFéLSZOLgÁLATOT

– Mi indokolta az 
ügyfélszolgálat ko-
rábbi helyről történő 
elköltözését?
– A BSR Centerben ko-
rábban működő ügyfél-
szolgálati helyiségünk 
szerződése az elmúlt 
év végén lejárt. Hatá-
rozott idejű szerződé-
sünk volt, ami az elmúlt 
év végéig szólt, ezért 
meg kellett vizsgálnunk 
a lehetőségeket, hogy 
hol lenne jó az ügy-
felek szempontjából 
és a FŐTÁV számára 
gazdaságossági tekin-

tetben is optimális egy 
új ügyfélszolgálat kialakítása. A piacon szóban jöhető kiadó 
helyiségeket megvizsgálva többek között ajánlatot kértünk a 
Fővárosi Vízművek Zrt.-től is. Végül pedig itt, a Vízművek épü-
letében található helyiség lett a pályázat nyertese. 

– Mikor volt a költözés, és hogy sikerült ilyen gyorsan új 
helyen kinyitni?
– Január 3-án nyitottunk, de már folyamatosan költözködtünk a 
két ünnep közötti időszakban, illetve január másodikán is. Dec-
ember 20-án volt az utolsó nyitvatartási napunk és a január 3-ai 
megnyitásig 5 munkanap telt el. Ennyi időnk volt arra, hogy át-
költözzünk. Ez nem jöhetett volna létre, ha nincsenek a segítő 

társosztályok – az informatika, a beszerzés és a logisztika –, 
valamint a jól megszervezett és előre leegyeztetett munka. 

– Az külön előre elhatározott cél volt, hogy együtt legyen 
itt immár három fővárosi közszolgáltató cég, hiszen a Víz-
művek és a FŐTÁV mellett itt található a leányvállalata, 
a DHk Hátralékkezelő Zrt., az FTSZV Fővárosi Település-
tisztasági és környezetvédelmi kft. ügyfélszolgálata is? 
– Igen, ez is egy közös érdek, hogy a Budapesti Városüzemel-
tetési Központ (BVK) Zrt.-hez tartozó cégek együtt legyenek, 
mert a tulajdonos szeretné, ha a jövőben az ügyfelek minél 
jobb kiszolgálása érdekében több közös ügyfélszolgálat mű-
ködne. Az ideköltözésünkkel mi most megtettük az első lépést 
a közös ügyfélszolgálat kialakítása érdekében. 

– ez jelent valami előnyt az ügyfelek számára, hogy együtt 
van itt három közszolgáltató cég?
– A FŐTÁV ügyfeleinek nem sok mindent, jelent, ugyanis a Víz-
művek díjait a Díjbeszedő számlázza. Ha tehát például tulajdo-
nosváltás van, akkor azt nem a Vízműveknél kell bejelenteni, 
hanem a Díjbeszedőnél. Igazából akkor lenne nagyobb haszna 
a közös létnek, ha irodán belül tudna az ügyfél a Díjbeszedő-
höz is jönni. A Vízművekhez azok jönnek, akik vízórát szereltet-
tek be, vagy ehhez hasonló ügyeket intéznek. 

– Ha esetleg más közszolgáltatók ügyfélszolgálata még 
hasznos lenne egy helyen, akkor itt elférnének újabb iro-
dák?
– A Vízműveknek célja, hogy több közmű szolgáltató ügyfél-
szolgálata ide kerüljön. Úgy tudom, hogy tervezik az épület re-
konstrukcióját, s ennek keretében egyben az ügyféltér megna-
gyobbítását is, így ezzel még több közmű cég ügyfélszolgálata 
elférhet. 

– Miként fogadták az előző helyhez szokott ügyfelek azt, 
hogy megváltozott a helyszín?
– Ez egyelőre még nem csapódott le nálunk, mert az év ele-
jén olyan nagymértékű ügyfélforgalom eddig nem volt. Akik 
azonban felkerestek minket és a helyváltoztatásról beszéltek, 
azok többnyire pozitívan fogadták az új helyszínt. Ennek az le-
het az oka, hogy mind az autóval, mind pedig a gyalogosan 
közlekedők számára jobban megközelíthetőek vagyunk, mint 
korábban. Utóbbiakat a metró kijárata szinte az ügyfélszolgá-
lathoz vezeti. Legalább is jobban megközelíthetőek vagyunk, 
mint korábban a BSR Centerben, ahol a kitáblázások hiánya 
miatt nehéz volt az ügyfeleknek, hogy merre is induljanak el, 
ha minket keresnek.
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MűSZAkI pROjekTek, 
AMeLyek eNyHíTHeTIk A TÁVHŐDíjAT

6

A FŐTÁV ebben az évben olyan léptékű projekteket kezd el, amilyenhez foghatók saját beruházásban nem 
voltak még a társaság életében. Mindezt annak érdekében valósítják meg, hogy olcsóbb hőforrásokból na-
gyobb megtakarítással, alacsonyabb távhődíja legyen a budapestieknek. A beruházásokról Orbán Tibor mű-
szaki vezérigazgató-helyettest kérdeztük.

 –  Melyek lesznek a FŐTÁV idei nagyobb beruházásai? 
–  Az idei legfontosabb beruházásunk egyben a FŐTÁV történe-
tének is talán a legjelentősebb saját beruházása, az Észak-Pest – 
Újpalota hőkooperációs rendszere létrehozása. Ez egy 5,5 milliárd 
forintos beruházás lesz, amely arra irányul, hogy az FKF Zrt. Hulla-
dékhasznosító Művéből (HUHA) eddig vásárolt mintegy 550 TJ/év 
hőmennyiséget megduplázzuk. Ez azt jelentené, hogy a körülbelül 
4,5 %-ról mintegy 9 %-ra növekedne a nem földgáz bázisú hőellátás, 
ami egyetlen projekt keretében nagyon nagy lépés. Jelentős költség-
megtakarítást hoz, mert a HUHA a legolcsóbb hőforrás Budapesten, 
és mert a saját Újpalotai Fűtőművünk drágább termelését váltanánk 
ki ezzel. A Projekt lényege, hogy összekötjük az Észak-pesti és az 
Újpalotai távhőrendszert, amihez meg kell építeni összesen csak-
nem 8 kilométer hosszú távvezetéket. Ebből két kilométer hosszon 
bővítjük a HUHA bekötővezetékét az újpesti rendszerhez, valamint 
hat kilométer új vezetéket építünk Újpest és Újpalota összekötésé-
hez. Kell egy új szivattyúállomás is, hiszen ezt a jelentősen megnö-
vekedő keringetési feladatot meg kell oldani. Bővítjük ezen túlmenő-
en a HUHA-ban a hőkiadó állomást is, ami egy új, egyben a réginél 
nagyobb kapacitású létesítmény elkészítését jelenti.  Megpályáztunk 
és elnyertünk 10 %-nyi KEOP-támogatást, ami nagyságrendileg 
mintegy 500 millió forintos segítség a projekthez. A fejlesztés egy ré-
szét a 2012. évi nyereségünkből finanszírozzuk a Magyar Energeti-
kai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) határozata alapján. Egy-
ben ez jelenti a nehézséget is, azaz, hogy pályázati projekt, valamint 
MEKH-felügyeleti projekt is, s ezért egy igen feszes megvalósítási 
ütemtervet kell betartani, ami praktikusan annyit jelent, hogy 2015 
első negyedévének a végére a teljes projektnek be kell fejeződnie. 
Ebből adódik tehát, hogy rövid idő alatt rengeteg feladatot meg kell 

oldani, hiszen 6 kilométer nagy átmérőjű távvezetéket megépíteni 
például az újpalotai forgalmas területen a vele járó kiváltásokkal, 
közműcsatlakozásokkal, az nem egyszerű feladat. Ez olyan feszí-
tett munkát igényel, amelyben a társaság valamennyi közreműködő 
szervezetére nagy felelősség hárul, különösen a beruházási osztály-
ra, amely ezt a feladatot koordinálja. Kétségtelenül nagy kihívás lesz 
számunkra, de muszáj megfelelnünk neki. 

– kivitelező van már a beruházáshoz?
– A közbeszerzési eljárásokat szakmai és jogi szempontból is jóvá 
kell hagyatnunk az NKEK és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
(NFÜ) illetékeseivel. A tervezés már folyamatban van, illetve a mű-
szaki ellenőrzésre ugyancsak most van kiírás alatt a közbeszerzés. 
A tervek szerint május környékén jelenhetnek meg a közbeszerzési 
eljárások magára a vezetéképítésre. Nagyságrendjét tekintve nem 
a legnagyobb, de mégis a legkritikusabb rész a szivattyúállomás és 
a hőátadó állomás kivitelezése, ezek közbeszerzése is előkészítés 
alatt áll. Volumenében nagyobb munka a vezetéképítés, de annak 
megvalósításában a FŐTÁV-nak nagyobb rutinja van, az „könnyeb-
ben megy”. 

– Milyen említésre érdemes műszaki projektjei lesznek még  
a FŐTÁV-nak?
– Lesznek a szokásos, az úgynevezett szinten tartó feladatok, ame-
lyek közül mintegy 1 milliárd forintot ruházunk be a távvezetékek 
felújítására. A hagyományos, vasbeton védőcsatornás vezetékeket 
folyamatosan cseréljük az előre szigetelt, földbe fektetett, alacso-
nyabb hőveszteségű távvezetékekre. Kiválasztásukról elsősorban 
az állapotuk alapján döntünk, tehát ahol sok meghibásodás volt ko-
rábban, azt a vezetéket előre vesszük, vagy ahol a meghibásodás 
nagyobb körzetet érint – ahol az adott vezetékszakaszon esetleg 
20-30 ezer fogyasztó is érintett –, azt szintén lecseréljük. Folytatjuk 
ezen túlmenően a hőközpontok rekonstrukcióját, amely feladatokra 
szintén csaknem 1 milliárdot költünk idén. Mintegy száz hőköpontot 
a saját gyártású modul hőközpontjainkkal váltunk fel, s ezeket rög-
tön be is kötjük a távfelügyeleti rendszerünkbe. Ezeken kívül számos 
olyan fejlesztő beruházás lesz, amelyek estében a pályáztatás már 
tavaly elkezdődött. Ilyenek a fűtőműveinket, vagyis a hőtermelésün-
ket érintő beruházások. Van három kis tömbkazánházunk Budafo-
kon, a Toboz utcában és a Pinceszer utcában, ahol igencsak elag-
gott, alacsony hatásfokú kazánok üzemelnek, amelyeket korszerű, 
kondenzációs kazánokra cserélünk, ami a hatásfok növekedését, 
ezzel együtt a gázköltségek csökkenését eredményezi majd. Ennek 
a pályáztatása lezárult. Három fűtőműben, Újpalotán, a Füredi úton 

Interjú Orbán Tiborral, 
a FŐTÁV műszaki vezérigazgató-helyettesével
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és Rákoskeresztúron a gáztalanítás technológiáját megváltoztatjuk. 
A távfűtési vizet folyamatosan oxigénmentesíteni, praktikusan gáz-
talanítani kell. Ezt eddig termikus módon gőzkazánokkal végeztük, 
s most technológiát váltunk azzal, hogy vákuumos gáztalanítást fo-
gunk megvalósítani. Ez jelentős földgáz-megtakarítást eredményez. 
Megváltozik 2016-tól kezdődően a kibocsátás szabályozása, ami-
re ugyan Magyarország derogációt kapott, de belátható időn belül 
itthon is szigorítások lesznek például a nitrogén-oxidokat illetően. 
Mivel a kazánjaink mai technológiája nem tesz eleget az új határ-
értékeknek, ezért alacsony nitrogén-oxid kibocsátású égők cseréjét 
kezdjük meg folyamatosan a kazánparkunkon. Idén először az Új-
palotai Fűtőműben kezdjük el, aztán a következő évben ezt a prog-
ramot folytatjuk az összes többi ilyen kazánunkon. Bár 2022-ig len-
ne határidő, de ezt a programot környezetvédelmi megfontolásból 
2018-ig szeretnénk befejezni. 

 – elkezdődött tavaly a hőközpontok távfelügyeletbe állítása. 
ezen a téren milyen munkák várhatók idén?
– Tavaly év vége óta 700 hőközpont működik távfelügyeletben. Idén 
az előkészítést folytatjuk. Ebben az évben tehát a saját kivitelezésű 
hőközpontokon túl programszerűen nem kötünk újabbakat távfel-
ügyeletre. Előkészítjük viszont a következő három ütemet, ami a jövő 
évtől folytatódva évente újabb 900-900 hőközpont távfelügyeletbe 
állítását jelenti. Megpróbáljuk az eddigi tapasztalatokat felhasznál-
ni, ami alapján látszik, hogy ilyen nagy darabszámhoz megfelelő 
előkészítésre van szükség. A jövő évtől három esztendőn keresztül 
megvalósuló évi 900 hőközpont bekapcsolásával valamennyi saját 
tulajdonú hőközpont távfelügyelt lesz a szolgáltatási területünkön. 

– Folyamatosan napirenden van a Dél-budapesti hőkooperációs 
rendszer létrehozása, ami Csepel, Kelenföld és Kispest 
hőkörzeteinek összekötését jelenti. Célja minél nagyobb arányban 
ellátni ezeket a körzeteket Budapest második legolcsóbb hőforrásá-

ból, a Csepeli Erőműből, megtalálva benne a kelenföldi és kispesti 
erőművek ésszerű helyét is. Ennek az előkészítése ott tart, hogy egy 
rövid előkészítő anyag már Brüsszelben van, amit a bizottság abból 
a szempontból vizsgál, hogy ez úgynevezett energetikai nagypro-
jektként, elsőként ilyen jelleggel, kaphat-e majd nevesítetten támo-
gatást. A Csepeli Erőművel pedig megállapodás közeli állapotban 
vagyunk a kereskedelmi feltételekről. Amennyiben ez létrejön, akkor 
egy 15 milliárd körüli beruházásról beszélünk, ami pedig mintegy há-
romszorosa a korábban említett Észak-pest – Újpalota összekötés 
beruházási összegének. Úgy gondolom, hogy a projekt tervezése 
ez év végén elindulhat, s, ha minden csillagzat szerencsésen áll, ak-
kor 2017 elejére megvalósulhatna ez a projekt is. Ezzel pedig már 
nagyon közel lennénk a bécsi helyzethez abban a tekintetben, hogy 
két nagyon komoly együttműködő rendszer üzemelne, amelyekkel ki 
lehetne használni a hőforrások optimálishoz közelítő terheléselosz-
tását, ezáltal a költségcsökkentési lehetőségeket. Nagyon fontosnak 
tartom megjegyezni, hogy mindkét projekt, amellett, hogy megtérülő 
beruházás, lehetővé teszi a fogyasztói terhek csökkentését is. A FŐ-
TÁV tehát úgy tervezi, hogy e projektek üzembe lépését követően 
érzékelhető mértékű kedvezményt nyújt a lakossági fogyasztóknak 
a távhőszámlából. Az én megítélésem szerint ez a két projekt a fenn-
tartható rezsicsökkentést teszi lehetővé.

– és akkor már csak egy új HUHA kellene…
– Olyannyira aktuális egy új termikus hasznosító kérdése, hogy a lét-
rejövő új Dél-budapesti hőkooperációs rendszer nagyon jó hőpiacot 
biztosítana egy második szennyvíz-iszap- és hulladékhasznosító 
műnek. A Fővárosi Közgyűlés december 18-ai ülésén fogadta el az 
erre uniós támogatással készített megvalósíthatósági tanulmányt. 
Ez is lehet egy brüsszeli nagyprojekt de nem energetikai, hanem 
környezetvédelmi ágon. 

Bodzay Zoltán

A FŐTÁV saját gyártású hőközpontja egy XI. kerületi házban
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LAZíTANI A RUHÁN 
éS AZ öVöN

Ha a hazai hóviszonyok a tél első 
felében nem is kényeztették el a 
sísportok kedvelőit, a környező 
országok hegyláncai mindig kínál-
nak lecsúszásra alkalmas lejtőket 
elegendő hómennyiséggel. 

Amennyiben most a különböző sí világkupákat és a február elejé-
től Szocsiban megrendezendő téli olimpiai játékokat figyelmen kí-
vül hagyjuk, mert azokon többnyire nem mi veszünk részt, hanem 
inkább a képernyőről élvezzük a kellemesen befűtött lakásból, 
akkor azt kell megállapítanunk, hogy síelni ugyan jó dolog, de az 
egyéb sportokhoz képest nem könnyen nyélbe üthető tevékeny-
ség. Túl azon, hogy ehhez is pénz kell, amiből mostanában egyre 
kevesebb van az emberek egy részének, maga a sport sem csak 
úgy, délelőttről délutánra vagy egyik napról a másikra valósítható 
meg. 
Mert korcsolyázni például egyre több helyen lehetséges az „ál-
landó” jelleggel üzemelő jégpályákon túl ideiglenesen elkészített 
jégfelületeken is. Óbudán például évek óta üzemel a Fő téren 
december elejétől februárig az a pálya, amelyen persze inkább  
a gyerekek élvezhetik felhőtlenül a jeget és a kellemes környeze-
tet, mert felnőtteknek talán nagyobb területre lenne szükség. Ám 
arra mindenképpen megfelelő a jég, hogy ott a gyerekek megis-
merkedjenek a téli sporttal, örökké emlékezetes pillanatokat sze-
rezve ezzel maguknak és szüleiknek egyaránt. 
Ilyen jégpályát egyre több kerületben alakítanak ki maguknak  
a helyi önkormányzatok. Legutóbb például az V. kerületben iri-
gyelték el az Óbudaiaktól a jeget, s így az Eiffel téren hoztak létre 
egy hasonló méretű jégpályát, ahova az óbudai példától eltérően 
fizetni kell, de ez nem egy irreálisan nagy összeg. Onnan csu-
pán néhány száz méterre a VI kerület ugyancsak üzemeltet egy 
jégpályát. Előfordul az is, hogy általános iskolák próbálkoznak 
olyan kicsi műanyag pályával, amely csak tényleg a legkisebbek 
számára alkalmas arra, hogy először megkíséreljék a jégre állást.
A sí azonban más műfaj (és mindig ide sorolható természetesen 
a snowboard is). Ahhoz utazni kell, szállást foglalni, pályabérletet 
váltani és ha nincs saját sífelszerelésünk, ruhát és eszközt is kell 
bérelni. Aki ezt a sportot régóta űzi, annak bejáratott helyei van-
nak, pontosan ismeri a foglalás menetét és akár azt is elérheti a 
szálláskeresés alkalmával, hogy ugyanabban az ágyban aludjon, 
mint ahol azt korábban tette. Még ha ez így van is, néhány év után 
új tájakra vágyunk, új pályák meghódítására hívnak újabb pros-
pektusok, újabb hegyekkel. S ha egyszer kipróbálunk egy olyan 

osztrák, svájci, vagy franciaországi pályarendszert, amelyet he-
tekbe telik végigsíelni, akkor azt követően már nem is igazán vá-
gyódunk máshova. Különösen így van ez az olyan helyekkel, ahol 
úgy tölthetünk el legalább egy hetet, hogy nem borús időben, 
vagy hószakadásban kell fürkésznünk a pálya mentét, hanem 
verőfényes időben csodálhatjuk a sport mellé bónuszként a friss 
levegőt és a lenyűgöző tájat. 
És ha még ide számítjuk a sípályák széltében és hosszában 
megtalálható vendégváró helyeket, amelyeket az egyszerűség 
kedvéért hívjunk csak osztrákosan hüttéknek, akkor teljes a bol-
dogság. Nem sok jobb dolog van annál, mint mikor egy ilyen épü-
let mellett kirakott asztaloknál ülve lazítani kell a napsütés okozta 
meleg miatt a ruhán, valamint a gőzgombóc és a szomjúságot 
oltó hideg sör miatt az övön.

B.Z.
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A FŐTÁV MegkeReSTe bUDApeST 
LegTAkARékOSAbb pANeLépüLeTeIT

Az energiatudatos életmód és a hatékony ener-
giafelhasználás egyre fontosabb az emberek 
életében, ezt támasztja alá az „I LOVe pANeL – 
Legtakarékosabb épület” pályázat eredménye 
is. A FŐTÁV Zrt. 2013 őszén hirdetett pályázatot 
olyan budapesti távfűtéses panelépületek szá-
mára, melyek az energiahatékonysági szempon-
tokat figyelembe véve tudatosan törekedtek a fo-
gyasztásuk csökkentésére számos korszerűsítő 
beruházás végrehajtásával. A pályázat a lakhatá-
si költségek három meghatározó eleme alapján 
hasonlította össze az épületeket a 2006. és 2012. 
év fogyasztásai alapján. A vizsgálatban az épü-
let közös hőfelhasználását, vízfelhasználását és 
áramfelhasználását vették figyelembe. A szigorú 
követelményeket támasztó felhívásra beérkezett 
13 nevezés közül a szakmai zsűri három nyertest 
hirdetett. 

A nyertes épületek 2012-es fogyasztási adataival és  
a jelenleg hatályos hatósági árral számolva egy buda-
pesti átlaglakás (52m²; 135 légm3) éves fűtési és meleg-
víz-hődíja (alapdíj nélkül) az alábbiak szerint alakul:

 XX. kerületi Török Flóris utca 2/A: 25.066 Ft/lakás/év

 IX. kerületi Pöttyös utca 9.: 46.262 Ft/lakás/év

 XV. kerületi Nyírpalota utca 1-21.: 51.444 Ft/lakás/év

Amennyiben az alapdíjból és hődíjból álló teljes távhő-
költséget vesszük figyelembe – 2012-es fogyasztási 
adataival és a jelenleg hatályos hatósági árral számolva 
–, akkor az átlagos (52m²-es; 135 légm³-es) lakások díja 
egyenletes fizetés esetén havonta az alábbiak szerint 
alakul:

 XX. kerületi Török Flóris utca 2/A: 6.828 Ft/lakás/hó

 IX. kerületi Pöttyös utca 9.: 8.595 Ft/lakás/hó

 XV. kerületi Nyírpalota utca 1-21.: 9.027 Ft/lakás/hó

A XX. kerületi Török Flóris utca 2/A ház a teljes mezőny-
ben nyújtott kimagasló eredményének köszönhetően 
elnyerte a „2013-as év legtakarékosabb panelépülete” 
címet.
A pesterzsébeti ház energiatudatossági törekvése a kö-
zös képviselő és a lakóközösség együttműködésének 
köszönhetően jelentős költségcsökkenést hozott a ház-
nak és lakóinak. 

„2006-ban jutott a lakóközösség arra a döntésre, hogy 
benyújtja pályázatát a korszerűsítési programra. A pozi-
tív elbírálás után 2007-ben 3,5 hónap alatt történt meg  
a korszerűsítés, melynek három fő pillére volt: külső épü-
letszigetelés, nyílászáró-csere és fűtéskorszerűsítés. 
Mára már 54%-os a 65 lakásos társasház fűtési költség 
megtakarítása – mondta Bitó Lajos, a nyertes ház közös 
képviselője.

A FŐTÁV Zrt. elkötelezett a fogyasztók lakhatási költsé-
geinek mérséklésében, ezért is tartja fontosnak, hogy 
felhívja a figyelmet az energiafelhasználási szokások 
megváltoztatásának jelentőségére és az azokkal elérhe-
tő megtakarítások mértékére.

A nyertes épületek egyenként 1 kWp villamos teljesítmé-
nyű napelemet nyertek.
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AkIk A TÁVHŐ 
VeRSeNyképeSSégéT bIZONyíTjÁk
INTeRjú TOLDy CSAbÁVAL, A FŐTÁV ZRT. 
üZLeTI éRTékeSíTéSI OSZTÁLyVeZeTŐjéVeL

– Milyen nagyságrendben sikerült új fogyasztókat szerezni 
a budapesti távhőszolgáltatásnak az elmúlt évben?
– Az üzleti értékesítési területet az elmúlt három évben alakítot-
tuk ki a mai formájára. Az előző esztendő már olyan év volt, ami-
kor érzékelhető a változtatások pozitív hatása. 2013-ban 19,067 
MW-nyi új fogyasztót kötöttünk be a rendszerünkbe, ennyi fo-
gyasztói volumen növeléssel járultunk hozzá cégünk versenyké-
pességéhez. A 19,067 MW-os nagyságrend az közel 10 Árkád  
méretű bevásárló központ vagy mintegy 3.200 lakás fűtési 
kapacításával egyenértékű. Visszanézve a 2013-as évre, ezzel 
a teljesítéssel elértük a  2001-es és a 2002-es erős ingatlanépí-
téses esztendők bekötéseit. A nagy különbség a két időszak 
között az, hogy jelenleg alacsony az ingatkanpiaci beruházás 
volumene, ellentétben a 2002-es esztendővel. Ennek alapján 

tehát az elmúlt 10-15 év legerősebb éve volt a 2013-as. Erre mi 
most egy stabil alapként tekintünk, amire mindenképpen lehet 
építkezni a jövőre nézve. Már most pontosan tudjuk, hogy 2014-
ben milyen ajánlati és szerződésállománnyal dolgozhatunk. Jól 
tervezhető az, hogy ebben az évben mekkora további növeke-
déssel számolhatunk. Így 2013 eredményei és a 218,2 MW-nyi 
kiadott piaci ajánlatunk jó alapot nyújtanak arra, hogy 2014-re 
optimista, növekedő évként tekintsünk.

– kik azok a fogyasztók, akiket sikerült bevonni a szolgáltatásba?
– Ha visszanézzük az elmúlt éveket, akkor azt látjuk, hogy je-
lenleg három nagy irodaház épül Budapesten, s mind a három 
távhős lesz. Az egyik az Atenor beruházásában megvalósuló öt 
irodaház első épülete. Épül a Futureál csoport irodaháza is az 
egykori Volga Szálló helyén, a Vision Tower, illetve a Váci Corner 
a harmadik, amelyet távhő fűt majd, ezt egy szlovák befektető 
cégcsoport, a HB Reavis építi. Ezeken kívül az élelmiszerkeres-
kedelem területén nagy büszkeségünk a Tesco Expressz áru-
házak megnyerése. Közülük már a másodikat kötjük távhőre. A 
Magyar Tudományos Akadémia épülete az infoparkban szintén 
a távhőt választotta. A Móricz Zsigmond körtéren távhővel fű-
tött lesz a Gomba épülete, amely ugyancsak egy városépítészeti 
érdekesség. A Magyar Vasúttörténeti Parkban, a Tatai úton is 
bekötöttünk egy fogyasztót, valamint a Csepeli Birkózó Szövet-
séget is a fogyasztóink között üdvözölhetjük. A XV. kerületben 
elindult egy szoros együttműködés a kerületi önkormányzattal, 
ahol három új fogyasztót kötünk be a távhőrendszerbe. 

A FŐTÁV üzleti értékesítési osztályá-
nak legfontosabb tevékenysége új üz-
leti, közületi és lakossági felhasználók 
távhőrendszerhez történő csatlakozta-
tása, amit erős versenyhelyzetben kell 
tenniük. Toldy Csabát, a FŐTÁV Zrt. üzleti 
értékesítési osztályvezetőjét az elmúlt év 
eredményeiről, és a jövőbeli elképzelése-
ikről kérdeztük.

Az épülő Vision Tower a Váci út és a Dózsa György út sarkán
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AkIk A TÁVHŐ 
VeRSeNyképeSSégéT bIZONyíTjÁk
INTeRjú TOLDy CSAbÁVAL, A FŐTÁV ZRT. 
üZLeTI éRTékeSíTéSI OSZTÁLyVeZeTŐjéVeL

– ezek szerint tehát vannak közöttük új építésűek, illetve 
olyanok is, amelyek eddig másfajta fűtési módot alkalmaz-
tak?
– Igen. Például az imént említett XV. kerületben ez a három intéz-
mény, az iskola, valamint az iskola melletti tanuszoda, valamint 
harmadikként egy óvoda közül mindhárom meglévő, régi épület, 
amelyek felújítása során a kazánjaik cseréje helyett választották 
a versenyképesebb távfűtés megvalósítását. 

– ezt ők kiszámolják, hogy a távhővel jobban járnak, s így 
döntenek az új megoldás mellet?
– Mi is készítünk számukra egy versenyhelyzet-számítást, amely 
alapján megtesszük az ajánlatainkat, de nyilván az ügyfeleink is 
készítenek maguknak egy összehasonlító anyagot arról, hogy a 
gázfűtéshez képest mennyivel versenyképesebb a távhő. Általá-
ban elég kemény versenyhelyzetben hozzuk el ezeket az új part-
nereket, akik üzleti szempontok szerint, gazdaságossági alapon 
döntenek arról, hogy a távfűtést választják. Ilyenkor a szerződés 
része az üzemeltetési szerződés is. Általában 5, 10, 15 éves 
szerződéseket, jellemzően 10 éveseket kötünk. A döntéskor  
a fenntartás és az üzemeltetés költségeit is figyelembe veszik.

– gondolom, hogy több féle feltételek szerint kötnek  
a felek egymással szerződést?
– Kétféle konstrukcióban tudunk szerződni. Az egyik az, amikor 
ezt hőátalakítással, a másik, amikor anélkül tesszük. Ha utób-
bi módon szerződünk, akkor az ügyfélé a hőközpont, ám ha 
hőátalakítással, akkor a miénk a hőközpont, amely akkor a mi 
beruházásunkban és a mi üzemeltetésünkben van. Kétféle ta-
rifáról is beszélhetünk ennek megfelelően, de más is a szolgál-
tatás tartalma. A hőátalakítással történő szolgáltatással a teljes 
üzemeltetési, fenntartási és felújítási gondot, felelősséget, rizi-
kót és költséget a FŐTÁV Zrt. viseli.

– korábban nagy egészségügyi intézmények is csatlakoz-
tak távhőre. ez a tendencia most nem folytatódik?
– Korábban többek között a Heim Pál Kórház csatlakozott 
távhőre, és az elmúlt évben is adtunk szép számmal ajánlatokat, 
amelyekkel kapcsolatban még tárgyalunk az intézmények veze-
tőivel. Most három olyan nagy kórház van, amelyek a figyelmünk 
központjában állnak. Az egyik 7,5 MW-os teljesítményt, a másik 
mintegy 11 MW-ot, míg a harmadik szintén mintegy 6-8 MW-ot 
jelentene. A Nemzetvédelmi Egyetem Ludovika épületeit is táv-
fűtésre tervezték. Szintén fontos beruházás a Várbazáré, amely 
ugyancsak távfűtött lesz.

– Mi várható 2014-ben?
– A 2014-es év érdekesnek ígérkezik abból a szempontból, hogy 
már most jelezte az ország egyik legnagyobb építőipari csoport-
ja, a Market Zrt. – amelynek bekötöttük az egyik épületét 2013-

ban –, hogy a meglévő épületük mellé egy másik, hasonló iroda-
épületet terveznek, ami szintén távfűtött lesz. Ezen túlmenően 
fontos számunkra 2014-re tekintve, hogy jelentős sportberuhá-
zásokra kerül sor. A Magyar Nemzeti Sportközponttal szoros 
kapcsolatban vagyunk, ezért sportlétesítményeknek és uszoda-
komplexumoknak a fűtése is szóba jöhet. Több ilyen esetben is 
adtunk már előzetes ajánlatot, kalkulációt, s reméljük, hogy ezek 
révén jó pozíciókba kerülhetünk. 

– A 4-es metró végállomásánál, a Budaörsi út közelében, négy 
utca által határolt területen lesz egy P+R parkoló és egy új iro-
dakomplexum, amelynek a beruházója jelezte, hogy távhőre 
tervezik, ami ugyancsak 6-8 MW többletet jelenthet számunkra. 
Mindemellett jelentős figyelmet kívánunk szentelni a lakossági 
ügyfélkörünk bővítésére is. Az elmúlt három év tapasztalatai 
alapján úgy gondoljuk, hogy az üzleti szektor felé átment már az 
az üzenet, hogy a távhő igenis versenyképes, hogy „SZÁMOL-
JON VELÜNK”, s most ezt el kell érnünk a lakossági szegmens-
ben is. Ez összetettebb feladat lesz, amely nem fél évet igényel, 
de hozzálátunk most év elején azzal, hogy nagy mennyiségű 
lakossági ajánlatot adunk ki. Ehhez energiahatékonysági pá-
lyázatot hirdetünk, illetve rendelkezésre áll a honlapunkon az a 
díjkalkulátor is, amellyel mindenki kiszámíthatja a várható díját 
abban az esetben, ha átáll távhőre. Dolgozunk olyan termékfej-
lesztésen is, amellyel szintén el kívánjuk érni majd a lakosságot. 
Ha pedig az ingatlanpiacon növekedés indul be, azzal tovább 
erősíthetjük majd a FŐTÁV pozícióit. 

Bodzay Zoltán

http://www.fotav.hu/fotav-zrt/tarifatablazat/dijkalkulator/


MegbíZTAk A köZöS képVISeLŐbeN 
éS NyeRTek

vetésre nem nagyon talált, mivel elég drága. Amikor mi 83 millió 
forintért felújítottuk az épületet, annak a mintegy fele a fűtéskor-
szerűsítés volt. Szerencsénk volt, mert kaptunk egyharmad-egy-
harmad arányban állami és önkormányzati támogatást is.  Ezért 
mindenkinek, akinek lehetősége van rá, ajánlani tudom ezt a 
rendszert. Drágább, mint az elterjedt költségosztós megoldás, de 
meghozza a hasznot, és ami még nagyon lényeges, a tulajdono-
sok közül senki sem érzi becsapottnak magát.

– Mi indította el a rekonstrukciót, kinek az ötlete volt annak 
idején ez a nagyszabású felújítás? 
– Nekem 2006 májusában egy közös képviselői fórumon jutott 
eszembe, hogy mi lenne akkor, ha pályáznánk egy ilyen épület-
rekonstrukcióra. Még a benyújtás előtti utolsó hónapokban sokat 
gondolkodtunk a dolgon, de aztán végül is belevágtunk. A lakó-
közösség mondta a magáét évek óta, hogy milyen jó lenne pá-
lyázni, de az alapötlet és a végső elhatározás az enyém volt. Én 
2003-tól lettem közös képviselő, s onnantól azért kellett 2-3 év, 
amíg kiigazodtam a ház működési viszonyain, illetve arra is kellett 
idő, hogy a tulajdonosok bizalmát elnyerjem. Megkerestük azt a 
tervezőt, aki a Berkenye sétány egyik házában ilyet már tervezett. 
A Berkenye sétányon lakik egy ismerősöm, aki közös képviselő, 
és az ő segítségét kértük. Kaptunk tőle írásos anyagokat, amelyek 
tartalmazták tervező nevét, akit aztán így megkerestünk telefo-
non.  Ő tervezte a korszerűsítést és elkészítette, illetve benyújtotta 
a pályázatot, amely azután elnyerte az állami és önkormányzati 
támogatást is. Akkor még úgy működtek a pályázatok, hogy az 
önkormányzat akkor adja a támogatást, ha az államtól már meg-
kaptuk azt. Az önkormányzat képviselő-testületének kellett akkor 
döntenie arról, hogy melyik házat támogatják. 

– Mennyi idő alatt zajlott le mindez az elbírálás?
– A 2006 őszén benyújtott pályázatra 2007 elején kaptunk a mi-
nisztériumtól zöld utat. Én akkor azt mondtam, hogy ezt a beruhá-
zást a lehető leggyorsabban meg kell valósítani, mert ha bármi-
lyen ok miatt halogatjuk, akkor a következő évben már nem ennyi 
lesz a bekerülési költség. Emellett pedig minél hamarabb megva-
lósítjuk a rekonstrukciót, annál előbb hoz hasznot. 

– Mennyi időt vett igénybe a kivitelezés?
– Az volt a rövidebb időszak, hiszen 3 és fél hónap alatt, lénye-
gében a nyár folyamán végeztek vele a kivitelezők.  Ez a munka 
három tevékenységből állt, melyek közül az egyik a külső szige-
telés, a másik a nyílászárók cseréje, illetve a harmadik a fűtéskor-
szerűsítés. Ez egyébként három szakma is alapvetően, ezért azt 
gondoltam, hogy olyan kivitelezőt kell választani, amelyik mind-
három szakmát bevállalja. Ha ugyanis nem ezt tesszük, akkor a 
különböző cégek egymást kezdik majd akadályozni, és esetleg 
emiatt elhúzódik a kivitelezés. Lebontják például a fűtési rend-
szerünket és esetleg nem kerül vissza a fűtési idény kezdetére. 
Éppen a Berkenye sétány esetében volt is erre előttünk egy rossz 

A FŐTÁV Zrt. 2013 őszén hirdetett pályázatot olyan bu-
dapesti távfűtéses panelépületek számára, melyek az 
energiahatékonysági szempontokat figyelembe véve 
tudatosan törekedtek a fogyasztásuk csökkentésé-
re számos korszerűsítő beruházás végrehajtásával.  
Az „I LOVe pANeL – Legtakarékosabb épület” pályázat 
nyertese a XX. kerületi Török Flóris utca 2/A épület 65 
lakásos társasháza lett, amelynek rekonstrukciója 2007 
nyarán valósult meg, és aminek következtében a ház 
fűtési költségein a megtakarítás 54 %-os. A nyertes ház 
közös képviselőjét, bitó Lajost a projekt létrejöttének 
körülményeiről kérdeztük.

–   Melyek azok a megoldások, amikkel ön  
szerint nyerni tudtak? 
–  Korábban mindenhol azt a fajta rendszert pre-
ferálták, ahol a radiátorra szerelt költségosztók 
mérik a fogyasztást. Ezzel az a probléma, hogy 
akik használják, nem tudják, hogy hol tartanak 
a fogyasztással. Ha utólag megtudják, az már 

akkor nem befolyásolja a felhasználást. A mi rendszerünk olyan, 
hogy teljesen megszüntettük a korábbi vezetékrendszert és a ra-
diátorokat, amelyek helyett újat építtettünk úgy, hogy a lépcsőházi 
folyosókra került ki a fűtési strang, és onnan jön be a vezeték a la-
kásokba. Azon a ponton, ahol az előremenő és visszatérő vezeték 
bejön és visszamegy, ott van egy hőmennyiségmérő. Ezzel a meg-
oldással az a mért hő, ami a lakásban ténylegesen felhasználásra 
kerül. Ez igen korrektnek nevezhető, mert leolvasható és látható, 
hiszen olyan adat szerepel rajta, amit le tud bárki olvasni.  A má-
sik jó megoldás a lakás hőmérséklete beállításának lehetősége a 
termosztáttal, amelyen a hőfokot lehet szabályozni. Amikor eléri a 
helyiség a beállított hőfokot, akkor kikapcsol a rendszer. Amikor pe-
dig lehűl a levegő, akkor ismét bekapcsol. Ezzel a módszerrel tehát 
mindenki tudja, hogy hány foknak megfelelően mennyit fogyaszt.  

– ezt minden lakásban így lehet állítani?
– Igen, minden lakásban van ilyen központi termosztát. Ez a meg-
oldás 2006-ban Magyarországon viszonylag újdonság volt, de kö-
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példa, ahol december 24-én még nem volt fűtés, mert a kivitelező 
nem készült el. Ennek elkerülésére rendkívüli módon odafigyel-
tünk, ezért olyan biztosítékokat tettünk bele a szerződésbe, hogy 
amennyiben csúszik a kivitelező a határidővel, akkor minden 
megkezdett nap után jelentős késedelmi kötbért köteles fizetni. Ez 
nagyjából azt jelentette, hogy ha például egy hónapot csúsztak 
volna, gyakorlatilag egy fillért sem kaptak volna a munkáért. Nem 
volt kötelező, de közbeszerzési eljárást hirdettünk, ami egyfajta 
védelmet is jelentett a háznak, mert aki ennek keretében nyeri el 
a munkát, az köteles annak megfelelően végigvinni, különben ki-
zárják akár öt évre a közbeszerzési eljárásokból.  Mivel pedig nem 
rendelkeztünk kivitelezői ismeretekkel, ezért is volt ez a megoldás 
praktikus. A pályázók közül a szabályoknak megfelelően válasz-
tottuk ki a kivitelezőt, amely egy vidéki cég volt. Ismerve az állami 
támogatás jellegét, az is nagyon fontos szempont volt, hogy a kivi-
telező olyan legyen, amely tőkeerős, ezért tud várni akár fél évet is 
a támogatás folyósítására. Olyan tehát nem jöhetett szóba, amely 
cég egyik hónapról a másikra él, és csak akkor tud felvonulni a 
munkahelyre, ha kifizetjük neki a munkavégzéshez előre szüksé-
ges összeget. Ilyennel nem szabad kezdeni, mert az állami és ön-
kormányzati támogatások abban az időszakban is úgy működtek, 
hogy a folyamatban legfeljebb egyszer lehetett csak előleget adni.  
Csak az önrészből történő kifizetésbe nem szóltak bele. 

– Ha már az önrésznél tartunk, mennyi volt belőle, illetve ho-
gyan oldották ezt meg?
– Mintegy 7 millió forintunk volt, ami a 83 milliós bekerülési költség-
től messze van, de még az egyharmadától is. A hiányzó összeget 
hitelből tudtuk előteremteni. Ez szintén akadozott egy kicsit, mert 
a bankok a Panel Plusz programmal kapcsolatban akkor kezdték 
el tanulni, hogy miként is működik a dolog. Amikor én odamentem 
és felolvastam a jogszabály tartalmát, azt mondták nekem, hogy 
én hogy képzelem, hogy hitelfedezet nélkül adnak nekem pénzt. A 
jogszabályban ugyanis szerepelt, hogy jelzálog bejegyzése nélkül 
adniuk kell hitelt, amit azonban nem akart teljesíteni a bank. Aztán 
végül is sikerült elérni a lakástakarék rendszerrel kombinálva, amit 
már értettek a bankban. Rendkívül fontos volt mindvégig, hogy a 
tulajdonosok tökéletesen bíztak bennem. Amikor elmondtam ne-
kik, milyen nagyságrendű hitelt kell felvenni, ami az önrészünk, 
akkor mellé kellett tenni azt is, hogy az állami és önkormányzati 
támogatással együttvéve több pénz marad a másik zsebünkben, 
mint amit az egyikből ki kell adnunk. A hiteltörlesztés miatt ugyanis 
meg kellett emelnünk a közös költséget. 

– ezt a hitelt mennyi időre vállalták?
– Nyolc évre vállaltuk, ami a jövő évben telik le. Nagyon fontos, hogy 
a nyolc év alatt közös költséget nem kellett növelnünk. Volt előtte 
egy nagy emelés 2008. január 1-től, amiből aztán kihoztuk a havi 
fizetendő lakástakarék összeget és a hitelkamatokat. Azóta nem 
volt közös költség emelés. Idén sem lesz közös költség emelés, és 
jövőre sem. Mindenki, aki a házban lakik, büszke arra, hogy ezt így 

meg tudtuk csinálni. Ehhez azonban nagyon fontos, hogy a tulajdo-
nosok jókedvét, a lelkesedését az egész folyamat alatt szinten kell 
tartani. Ha nem ezt tenném, akkor a kisebb-nagyobb problémáikat 
ráfognák erre a rekonstrukcióra. Lehet, hogy szokatlan, vagy ilyet 
nem szoktak tenni, de amikor a felújításnak vége volt, az átadás-
átvételt követő héten kerti ünnepséget rendeztünk itt helyben, ahol 
a bográcsban szürkemarhából pörkölt készült, asztalokat raktunk 
ki és ideszerveztem a szomszéd abc-ből a kiszolgálót, aki árult 
nekünk sört és üdítő italokat. A lakók mintegy kétharmada megje-
lent ezen a rendezvényen, ahol jól is érezték magukat. Meghívtuk 
a polgármestert és a kivitelezés vezetőjét is, valamint a körzetünk 
önkormányzati képviselőjét, akik el is jöttek. 

– Innentől kezdve elindult esetleg egy közösségibb élet…?
– Sajnos nem, ez leült. Ezután jöttek a válságosabb évek, de 
innentől annyira megbíztak bennem, hogy már nem is járnak 
közgyűlésre. Utcán, folyosón való találkozások során szoktuk 
megbeszélni a teendőket, de ha valakinek fontos, a lakásomon 
is felkereshet. A bizalom tehát elnyomta a közösségépítést, vagy 
talán ez maga az igazi közösség? Azóta legfeljebb hat-nyolc fő 
jön el, ők is azért, mert egyfajta időtöltésnek jó az összejövetel. 
Korábban, amikor a hitelről és egyéb súlyos kérdésekről kellett 
dönteni, akkor 70 százalékos részvétel volt, ami később, ha va-
lamin újból változtatni kívánunk majd a házban, akkor talán ösz-
szejön. Tervezzük, hogy a hitel visszafizetése után 1-2 éven belül 
napkollektort építünk ki. Ha ez megvalósul, az épület energetikai 
besorolása „B” kategóriából „A” kategóriába kerül.  

Juhász Judit – Bodzay Zoltán 
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AMENNYIBEN KITÖLTIK ÉS BEKÜLDIK A MEGADOTT E-MAIL CÍMRE AZ ALÁBBI FŐTÁV TOTÓT,
A HELYES VÁLASZSORT BEKÜLDŐK KÖZÖTT AJÁNDÉKOKAT SORSOLUNK KI.

CÍM:  magazinjatek@fotav.hu

A FŐTÁV E-TOTÓ KÉRDÉSEI

TISZTeLT jÁTékOS keDVű FOgyASZTÓINk!

1. Milyen díjelemekből áll össze a kiszámlázott 
távhőszolgáltatási díj?

1  vízdíjból és gázdíjból
2  használati melegvíz díjból és fűtési díjból
X  víz- és gázdíjból, valamint hődíjból

2. Milyen díjelemekből áll össze a lakossági fűtési díj?

1  hőközponti díjból és fűtőtest-díjból
2  alapdíjból és hődíjból
X  kazándíjból és távvezetéki díjból

3. kinek kell gondoskodnia az épület távhővezetékeinek 
jó állapotáról?

1  az önkormányzatnak
2  a FŐTÁV-nak
X  a lakóközösségnek

4. kinek kell gondoskodnia az utcai távhővezetékek jó 
állapotáról?

1  a FŐTÁV-nak
2  az államnak
X  a lakóközösségnek

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

6. Mi a FŐTÁV egyik stratégiai célkitűzése?

1  hogy a távfűtés egyeduralkodóvá váljon
2  hogy a távfűtés legyen elérhető
X 

7. Milyen mértékű a távfűtés Áfája?

1  5 %-os
2  15 %-os
X  25 %-os

8. Melyik a környezetkímélőbb fűtési mód?

1  a fatüzelés
2  a gáztüzelés
X  a távfűtés

9. Hány háztartásban szolgáltat a FŐTÁV?

1  kb. 20 ezer
2  kb. 240 ezer
X  kb. 2 millió

10. Melyik budapest legmagasabb építménye?

1  a Budai Vár és a Mátyás templom
2  a Hulladékhasznosító Mű kéménye
X  az Észak-budai fűtőmű kéménye

11. Melyik az alapból lehetőségként felkínált díjfizeté-
si mód 2013 májusától a Fővárosi közgyűlés rendele-
te szerint?

1  az egyenletes díjfizetés
2  a légköbméter alapján számított díjfizetés
X  a fogyasztás alapján számított díjfizetés

12. Hány éve szolgáltat budapesten a FŐTÁV?

1  10 éve
2  54 éve
X  110 éve

13. Melyik kerületben található épület nyerte meg  
a FŐTÁV I LOVe pANeL – Legtakarékosabb épület  
pályázatát?

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

hogy a távfűtés az ingatlanok érték-
növelő tényezőjévé váljon

13+1. ki a FŐTÁV tulajdonosa?

1  az állam
2  a fogyasztók
X  a BVK Holding Zr.t-n keresztül

 a Fővárosi Önkormányzat



TISZTeLT jÁTékOS keDVű FOgyASZTÓINk!

Miért hideg a radiátor, ha a szelep maximumon áll?

Ezt a jelenséget akkor tapasztalhatjuk, ha a szoba hőmérséklete elérte a kívánt értéket, ezért a sze-
lep lezár, a radiátor kihűl, rosszabb esetben akkor, ha a szelep meghibásodott. A szoba hőmérsékletét 
ellenőrizzük egy szobahőmérővel. A maximum értékre vonatkozó hőmérsékletet a termosztatikus szelep 
leírásából állapíthatjuk meg, de a leírásban feltüntetett értéket az üzemviteli megállapodásban jelzett át-
lagos fűtöttségi érték módosítja, általában lefelé. Ha az első lehetőséget kizártuk, úgy a szelepleragadás 
jelenségével állunk szemben. Ilyen esetben kérje a kivitelező cég szakemberének segítségét.

Miért meleg a radiátor, ha a szelep minimumon áll?

Ezt a jelenséget több tényező is okozhatja. A szelep lehető legalacsonyabb fokozatra történő 
állítása nem jelenti a teljes szivárgásmentes zárást. Elsősorban ellenőrizzük, hogy a szelep sza-
bályozófejét minimum irányba ütközésig elforgattuk-e. Ha igen akkor ellenőrizzük, hogy a radiátor 
alsó – vagy ellentétes oldali – elzáróját is elzártuk-e. Ha a radiátor teljesen kizárható és a jelenség 
még mindig fennáll, szelepfennakadásról beszélhetünk.
A szelepek egyes típusait a termosztatikus fej segítségével nem zárhatjuk el teljesen. Ennek oka 
elsősorban fagyvédelemi funkció. Ha ilyen termosztatikus szelepet használunk, akkor a megfelelő 
célszerszám segítsége nélkül nem tudjuk teljesen elzárni a radiátorunkat. 
Ha a szelep ütközésig elfordított minimum állapotában a radiátor meleg, ellenőriznünk kell, hogy 
a visszatérő vezeték elzáró golyóscsapja zárt állapotban van-e. Ezt az ellenőrzést nem tudjuk 
elvégezni, ha a másik elzáró torló (elzáró csavarzat), ugyanis ehhez is speciális szerszám kell. 
Elzárásához kérje a kivitelező cég szakemberének segítségét.  

Miért nem zár a szelep?

Ha a helyiség hőmérséklete elérte a beállított hőfokot, és ennek ellenére a szelep nem zár le, fel-
tételezhetjük, hogy a szelepszár megszorult, vagy a fűtővízben lévő egyéb lebegő szennyeződés 
a szeleptányér alá szorulhat. Ezt a hibát kezdeti stádiumban orvosolhatjuk oly módon, hogy  
a szelepet kinyitjuk a maximum állásig, majd pár perc elteltével visszazárjuk. Ezt a mozdulatsort 
– amennyire lehetséges – gyorsan végezzük, és egymás után többször is ismételjük meg. Ha ez 
a módszer nem oldja meg a problémát, kérje a kivitelező cég szakemberének segítségét!  

Miért nem nyit a szelep?

Ha a szeleptányér leragad, vagy a szelepzár megszorul, hiába tekerjük a termofejet 
maximum állásba, a radiátor nem melegszik fel. A hibát általában az okozza, hogy 
a fűtési időszak végeztével a szelepet nem csavarjuk ütközésig maximum állásba.  
A fűtési időszak után, a felmelegedés hatására (általában nyáron) a szelep a szoba-
hőmérsékletet a beállított értékhez képest túl melegnek érzékeli és zárni kezd, így 
leragadhat. Javítása viszonylag egyszerű, de ha idő közben a tömítés tönkrement, 
akkor annak cseréjére is szükség lehet. Ehhez kérje a kivitelező cég szakemberének 
segítségét. Ugyanez a helyzet a szelepszár megszorulása esetén is. Fontos tehát, 
hogy a szelepeket a fűtési időszak végén állítsuk ütközésig maximum állásba!
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Tudta-e ön...?



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

Most díjazzuk 
az előrelátását, 
javíttassa a hibát 
a FŐTÁV Zrt.-vel!

A megrendelés menete

A FŐTÁV Zrt. fogyasztóiknak térítés ellenében lehe-
tőségük van fűtési rendszerük javítását, beszabá-
lyozását, vagy akár lakásuk radiátorainak, illetve ra-
diátorszelepeinek cseréjét közvetlenül a társaságtól 
megrendelni. Ha fűtési rendszerének nyári időszak-
ra tervezett felújítását március 31-ig rendeli meg tő-
lünk, a munkadíjból 10% előjegyzési kedvezményt 
biztosítunk! Ha ön, vagy társasháza hibát észlel, 
esetleg időszerűnek ítéli elavult fűtési rendszerének 
felújítását, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgála-
tunkkal. kollégáink rövid határidővel, kedvező áron, 
számla és garancia nyújtása mellett kínálnak szak-
értő megoldásokat önnek.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

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

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

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

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

Kollégáink megkeresik önt a munkavégzés időpontjának egyeztetése 
céljából.

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

Elvégezzük a munkát.

Elszállítjuk a keletkező hulladékot, rendet hagyunk magunk után.

Ha elégedett a munkánkkal, ön igazolja részünkre a teljesítést.

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

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