
„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk 

kölcsön” (David Brower)  

A stratégia összhangban van a „Nemzeti Energiastratégia 2030, kitekintéssel 2040-ig” dokumentum (NES) Zöld Távhő 

Programjával, Magyarország Nemzeti Energia- és Klímatervével (NEKT), Budapest klíma- és levegőtisztaság-védelmi 

célkitűzéseivel. 

A FŐTÁV Nonprofit Zrt., 2021-2023. évi időszakra vonatkozó stratégiai céljai 

I. ÁTLÁTHATÓ, 
MODERN 

VÁLLALATIRÁNYÍTÁS 

 

II. KÖRNYEZETTUDATOS és 
ENERGIAHATÉKONYSÁGOT 

NÖVELŐ 
TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉS AZ 

ALAPTEVÉKENYSÉGBEN 
 

III. CÉLZOTT  
PIACBŐVÍTÉS 

 

1. Transzparencia 

Átláthatóság, nyilvános közérdekű 
adatok (szerződések, műszaki- 
gazdasági kimutatások)  

5. Hulladék alapú hőtermelés 
részarányának növelése 

5/a Új hulladékkezelő mű 
beruházás vizsgálata 
5/b Meglévő mű energetikai 
hatékonyságának növelése  

     (gőzturbina cseréje)  

10. Gerincvezeték építés a 
célzott piacbővítés érdekében 

 
2. Integritás és megfelelőség a 
beszerzési és közbeszerzési 
eljárásokban  

6. Geotermikus hőtermelő 
kapacitások létesítése – 
fenntarthatóság, a távhőmix 
zöldítése  

 

 3. Belső hatékonyság javítása  

A folyamatok egyszerűsítését, 
hatékony szabályozását, az átfutási 
idők, valamint a működési költségek 
csökkentését célozza. 

7. Távhőkörzetek 
összekapcsolása 
Hőkooperációs fejlesztések 

11. Hűtési / távhűtési üzletág 
bővítése 

 

4. Aktív, vonzó FŐTÁV-kép 
elérése 

Iparági „zászlóshajó” szerepkör 
újraépítése, erősítése! 

8. Villamos kazánpark 
megvalósítása és 
távhőrendszerbe integrálása  

Villamos rendszerszabályozás-
ban való részvétel   

Küldetés: 
„A FŐTÁV képzett szakembereivel a 

fogyasztókat állítva a középpontba végzi 
tevékenységét, a szolgáltatás 

fenntarthatósága, valamint a klíma- és 
környezetvédelmi célok teljesítése 

érdekében.” 

9. Távhőtechnológia 
távfelügyeleti fejlesztése 
(hőtermelés, hőszállítás, 
hőközpontok), összhangban 
a felhasználói rendszerek 
okos ügyféloldali  

       megoldásaival 

Jövőkép: „A FŐTÁV a 
„hatékony távfűtés/távhűtés” 

keretében döntő részben 
kapcsoltan termelt energiából, 

valamint kommunális 
hulladékok energetikai 

hasznosításából és 
geotermikus energia 

alkalmazásával biztonságosan 
és környezettudatosan nyújt 

szolgáltatást bővülő ügyfélköre 
számára, a fenntarthatóság 

biztosítása mellett.” 
 

  

 

Mi kell a célok eléréséhez? 
INNOVÁCIÓ! ZÖLDGAZDASÁG! 

 

FOLYAMATOS FEJLŐDÉS,  
ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG, ÚJ 

TECHNOLÓGIÁK! 

 

FENNTARTHATÓSÁG, 
MEGÚJULÓ VÁLLALAT! 

 Közpénzekkel való felelős 
gazdálkodás! 

 Szabályos, transzparens működés! 

 Az erőforrások felhasználásának 
csökkentése a pazarló gyakorlatok 
megszüntetésével. 

 Az elkövetkező generációk számára is 
élhető Budapest kialakítása! 

 Egészséges környezet, jobb 
életminőség megteremtése! 

 Veszteségek radikális 
csökkentése, fenntarthatóság és 
klímavédelem! 

 Korszerű, ügyfélközpontú 
szolgáltatás, okos méréssel, okos 
költségmegosztással! 

 Ügyfél-elégedettség növelése, 
ügyfélszolgálati csatornák 
bővítése! 

 Levegőminőség javítása, 
globális éghajlati hatások 
enyhítése! 

 Energiatakarékosság! 

 Célzott piacbővítés! 

 Reagálás a környezeti 
hatásokra! 

 Megújuló 
energiaforrások 
arányának növelése! 


