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Fekete Csaba úr, a FŐTÁV Zrt. vezérigazgatója előadásában elmondta, hogy a 
szabályozási környezet változásai, külön kiemelve a rezsicsökkentéseket 
miképpen gyakoroltak hatást a cég működésére. 
 
A távhőszolgáltatók, így FŐTÁV is a rezsicsökkentések következtében 
elszenvedett bevételkieséseiket központi kompenzáció által kapták vissza. A 
FŐTÁV 2013 évben két alkalommal (összesen 20%) lezajlott rezsicsökkentések 
alkalmával 8,6 mrd Ft bevételkiesést szenvedett el. A kompenzáció mértéke a 
veszteségek kb. 60 %-át fedezte. A 2014. év elei újabb rezsicsökkentés eddigi 
negatív hatása1,4 mrd Ft. 
Ugyanakkor a rezsicsökkentés következtében javult a fogyasztók fizetési 
hajlandósága, és csökkentek a 120 napon túli kintlévőségek. 
 
A FŐTÁV célja a szolgáltatási minőség és az üzembiztonság javítása. Ennek 
érdekében fontos eszköz a hőközpontok távfelügyelete, ami költség és energia 
megtakarítást is eredményez. A rezsicsökkentés következményeként tervezett 
beruházás nem maradt el és nem került elhalasztásra.  
A hőtermelők hőárai jelentős eltérést mutatnak (a HUHA ~1000 Ft/GJ, Csepel 
~2200 Ft/GJ, míg a BERT ~3500 Ft/GJ), ezért FŐTÁV alapvető érdeke, az olcsó 
hőforrások felé új csatlakozási pontok létesítése. A tervezett déli összekötő 
vezeték megépítése lehetővé tenné, hogy ne csak a BERT által előállított hőt 
lehessen felhasználni a dél-budai szolgáltatási területeken, ami jelentős 
költségcsökkenést eredményezne. A BERT drágább hőjére csak a 
csúcsidőszakokban lenne szükség. 
Továbbra is fontos cél az alternatív energiaforrás alapú (biomassza, hulladék) 
hő részarányának növelése a budapesti távhőszolgáltatásban. Amennyiben 
megvalósul a HUHA hőtermelő kapacitásának tervezett megduplázása, ez a 
részarány a jelenlegi 4-ről, 8%-ra emelkedne.  
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Az épületenergetikai fejlesztéseknél fontos a FŐTÁV szerepvállalása, mert 
kevés az olyan társasház, ami képes elegendő önerőt biztosítani a 
korszerűsítések elvégzéséhez.  
 
 
A SZEVEK tagok kéréseire, felvetéseire Fekete Csaba úr az alábbi válaszokat 
adta: 
 

• Távhűtés és hőtárolás, mint fejlesztési irány: 
A távhűtés jelen piaci viszonyok között nem versenyképes kb. 500 Ft/GJ 
hőárnál lenne létjogosultsága. A hőtárolási kapacitások növekedését a 
szabályozók nem támogatják. 

 
• Nonprofit működés a távhőszektorban: 
A távhőszektornak jelenleg is nonprofit (no profit) szerű a működése, mert az 
ár hatósági és a MEKH által meghatározott eredménykorlát 2%-os. Az ezen 
felül képződő profit csak beruházásra fordítható.  

 
• A nonprofit működés hosszútávú fatarthatóságához elengedhetetlen 
feltétel, hogy külső fejlesztési források álljanak rendelkezésre. Miként lehet 
piaci (pl. banki) forrást nonprofit alapon biztosítani. 
Fekete úr elmondta, hogy alapvetően nem banki, hanem állami vagy 
önkormányzati fejlesztési forrásokat tudnak igénybe venni. 

 
 


