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Hagyó Miklós fôpolgármester-helyettes és a FÔTÁV
Zrt. vezérigazgatója ünnepélyes keretek között adja
át a nyereményeket május 30-án 10 órakor a FÔTÁV
Zrt. III. kerületi, Szôlô utcai bemutatótermében. A köz-
jegyzô elôtti sorsoláson azok a fogyasztóink vesznek
részt, akik a 2006. november 1-je és 2007. április 30-a
közötti idôszakban minden távhôszámlájukat csopor-
tos beszedési megbízás alapján egyenlítették ki.
A fôdíj egy személygépkocsi, a második díj egy
kétfôs tengerparti nyaralás Horvátországban,
a harmadik díj egy szintén kétfôs londoni
hétvége.

A tavaly meghirdetett akció is hozzájárult ahhoz,
hogy a FÔTÁV Zrt. fogyasztóinak ma mintegy 30
százaléka csoportos beszedési megbízás
alapján fizeti ki számláját. Az akcióhoz kap-
csolódó nyereménysorsoláson a csoportos
megbízással rendelkezô valamennyi ügyfelünk
részt vesz. 

2007-ben a FÔTÁV Zrt.
nyári karbantartási mun-
kái a meleg vízzel ellátott
228 ezer háztartás
76 százalékánál nem
járnak a szolgáltatás
szüneteltetésével,
ami lényeges javulást
jelent a tavalyi 58 száza-
lékhoz képest. A fo-
gyasztók ötödét érin-
tô leghosszabb leállás
3 napos lesz. A lakások
számának arányai sze-
rint számított, tervezett
üzemszünetek átlagos
idôtartama 0,7 nap.

Teljes lakótelepre kiterjedô melegvíz-szol-
gáltatási szünet három lakótelepen lesz a
nyáron. A tervezett idôtartamokat az alábbiakban
foglaltuk össze:

• a Békásmegyeri és a Római úti ltp. június 5–7.
(3 nap)

• az Újpesti és a Káposztásmegyeri ltp. augusztus
6–8. (3 nap)

• a Havanna úti ltp. késôbb meghatározott
idôpontban (1 nap)

A Havanna lakótelepen az üzemszünet idôpontja
ma még nem ismert, errôl közvetlenül értesítést kap-
nak az érintettek, illetve honlapunkon (www.fotav.hu)
is megjelenik az idôpont.

Ugyanígy nem ismert ma még, hogy a kisebb
területi egységet érintô melegvíz-szolgáltatási
szünetekre mikor kerül sor. Az alábbi táblázatban
azt foglaltuk össze, hogy hol várható ilyen üzem-
szünet a nyár folyamán, és annak mekkora a várható
idôtartama.

Természetesen felhasználóink a konkrét idôpon-
tokról értesítést kapnak. 

I. Attila u. – Krisztinaváros 2 x 1 nap

I. Várfennsík a Dísz tértôl 1 nap

Hatház u. – Gépmadár u. – 
Gyakorló u.

XI. Fraknó u. – Bártfai u. 1 nap

Kerepesi út (128-130, 132-134, 
136-138, 144-146.).
Füredi u. (19/A-B)
Ond vezér park (5, 2-4, 39-47.)
Szentmihályi út (26/A-D, 24/A-F,
20-22, 4-6.)
Zsivora park  (2-4.)

Szentmihályi út (5-11, 3/A-D, 
1/A-D)

Kontyfa u. (2-8, 10, 5, 3-6.)
Páskomliget u. (25-26, 17-33, 
36-45, 51-57, 47)
Nyírpalota u. (58-68, 70-80)
Sárfû u.(3-13, 15-21, 23-29)

XVIII. Iker téri ltp. 2 x 1 nap

Egyes lakóépületekben elôfordulhat a nyár
folyamán 6 – maximum 10 órás melegvíz-szol-
gáltatási szünet. A munkákhoz kapcsolódóan várható
korlátozásokat itt is jelezni fogjuk az érintetteknek. 

I. díj

II. díj III. díj

Ford Fiesta 1.4 személygépkocsi

1 hetes horvátországi tengerparti 
nyaralás (2 fô részére)

Hétvége Londonban (2 fô részére)

Sorsolás: 2007. május 30.

3 nap

1 nap

3 nap

2 x 2 nap

X.

XIV.

XIV.

XV.
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Az új fûtôerômû várhatóan 2008. március 31-én, a
III. ütem befejezése után kezdi meg teljes keres-
kedelmi üzemét, és a tervek szerint 20 éven
keresztül biztosítja majd az észak-budai és
az óbudai területek gazdaságos távhôel-
látását.

A tavaly nyáron kezdôdött beruházás a FÔTÁV
által 1999-ben indított hôtermelés-fejlesztési prog-
ram utolsó állomása. A befejezéshez közeledô
program egész Budapesten mérsékelte az
energiaárak emelkedését. A fejlesztéssorozat
további eredménye, hogy az évek során több,
lakótelepen üzemelô korszerûtlen fûtômûvet meg
lehetett szüntetni. Így megszûnt többek között a IX.
kerületi Mihálkovics utcai, a pesterzsébeti, a józsef-
városi és a Kacsóh Pongrác úti lakótelepet ellátó
fûtômû. Az Észak-Buda projekt megvalósításával
pedig lehetôség nyílik a III. kerületi Zápor utcai
fûtômû kiváltására, amely csökkenti a városrész
környezeti terhelését.Áprilisban átadták a FÔTÁV Zrt. észak-budai telep-

helyén, a Magyar Villamos Mûvek (MVM) Zrt.
beruházásában készülô fûtôerômû beruházásának
elsô ütemét. Mint az ismeretes korábbi tájékoz-
tatóinkból, a FÔTÁV Zrt. 2004 nyarán írt ki pályáza-
tot fûtôerômû létesítésére észak-budai telephelyén,
amelyet az MVM Zrt. nyert meg. Az MVM Észak-
Buda Projekt Kft. a 15,4 milliárd forint becsült
összegû fejlesztés során egy 50 megawatt villamos
teljesítményû fûtôerômû építését és üzemeltetését
valósítja meg, amely mintegy 75 megawatt
kapcsoltan termelt hôt tud majd elôállítani.

A három blokkból álló erômû elsô, 17 megawatt
hôteljesítményû blokkja már teljesen elkészült,
kereskedelmi üzeme – egy hónap próbaüzem után –
március végén megkezdôdött. Mindeközben már
zajlik a második blokk építése, amely augusztus
végére készülhet el, valamint a 30 megawatt hôtel-
jesítményû turbina gyártása is elkezdôdött. 
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