
XXI. századi fűtési 
technológia
A távfűtés a XXI. század ideális megoldása a 
nagyvárosok hőellátására, amely már számos országban 
bizonyította a hatékonyságát. A helyi tüzelési módokkal 
szemben számos előnnyel rendelkezik, kényelmesebb, 
biztonságosabb és a környezetet is kíméli, tehát 
fenntartható energiaellátás. Ha Ön távfűtött lakásban él, 
nem kell tüzelőanyagok beszerzésével és kályhák, kazá-
nok, kémények beüzemelésével, karbantartásával ve- 
sződnie, nincs por és nincsenek balesetveszélyes beren-
dezések az otthonában, így egész évben gondtalanul 
élvezheti a szolgáltatás nyújtotta előnyöket. 
Magyarországon ma még sok a közkeletű tévhit a 
távhőszolgáltatással kapcsolatban. Valójában a szolgál-
tatást rohamléptékű fejlődés és folyamatosan emelkedő 
technikai színvonal jellemzi, amelyek következtében 
világszerte folyamatosan nő a vonzereje más fűtési 
módokkal szemben. Jellemző, hogy a környezetvéde-
lemben, klímavédelemben és az energiahatékonyságban 
élen járó Skandinávia nagyobb települései és az Európa 
ökovárosának számító Bécs is távhőre alapozzák a 
hőellátásukat. 

A környezetbarát energia
Kevesebb tüzelőanyag: A pécsi erőműben kapcsolt 
energiatermelés folyik, vagyis egy termelési folyama-
ton belül egyszerre állítanak elő elektromos áramot és 
hőt. Így jelentős tüzelőanyag-megtakarítás érhető el, 
hiszen az előállított hőenergia kettő termékben 
(villany, hő) is hasznosul.

Tisztább levegő: Az erőmű kéménye egyetlen, a 
várostól távol levő, 100 méter magas, korszerű 
szűrőberendezésekkel felszerelt szennyezési pontot 
jelent. A kibocsátott füstgázokra szigorú határértékek 
vonatkoznak, melyeket folyamatosan mérnek és a 
hatóságok is rendszeresen ellenőrzik. Így Pécs 
levegőjébe nagyságrendekkel kevesebb káros anyag 
kerül, mintha sok ezer épület kéménye füstölne 
városszerte közvetlenül az emberek életterében. 

Zöld távhő Pécsett
A pécsi hőerőmű úttörő fejlesztési programot valósított 
meg az elmúlt évtizedben. Egy hosszú tüzelőanyag-vál-
tási folyamat zárult le 2013-ban, amelynek eredmé-
nyeképpen a 2013 őszi fűtési szezontól javarészt megú-
juló eredetű energiaforrásból származik Pécs 31 ezer 
lakásának és több száz közintézményének a hőellátása.
A biomassza-tüzelés hosszú távon is fenntartható 
pályára állítja a pécsi hőellátást. Sokkal kevesebb 
földgázra vagy más fosszilis tüzelőanyagra van szükség 
az átalakítást követően, így mérséklődik a város függése 
az energiaimporttól. Emellett a légszennyezés is csök-
ken, a biomassza-hasznosítás ugyanis széndioxid-sem-
leges: kizárólag annyi üvegházhatású gázt juttat a 
légkörbe, amennyit a növény élete során megkötött.

Kényelem és biztonság az 
Ön otthonában
Ha ön távfűtött lakásban él, akkor folyamatosan bizton-
ságban tudhatja önmagát és családját. Nincsenek 
gáztüzelésű fűtőberendezések, amelyek meghibásodva 
robbanást vagy égéstermék-visszaáramlást okozhatnak, 
kémény sincs, amelynek eldugulása könnyen szénmo-
noxid-mérgezéshez vezethet és nincsen belélegzett, 
irritációt okozó nitrózos gáz.
Rengeteg vesződségtől kíméli meg magát azzal, hogy 
nem kell minden évben a gázkészülékek üzembe 
helyezéséről és karbantartásáról, vagy éppen a kémé-
nyek tisztításáról, esetleg más tüzelőanyag beszerzésről, 
és tárolásáról gondoskodnia. A PÉTÁV Kft. gondoskodik a 
szolgáltatás folyamatosságáról, üzemelteti, karbantartja 
és korszerűsíti a hőközpontokat és hőfogadókat, 
továbbá biztosítja a melegvíz-ellátást is, amihez így nem 
kell saját vízmelegítőt vásárolni, fenntartani, rendsze- 
resen vízkőmentesíteni, tisztítani. Így Önnek nincs más 
dolga, mint élvezni az otthon melege nyújtotta kényel-
met.

Rugalmas és korszerű 
szolgáltatás
Már régóta nem igaz, hogy a távfűtés kizárólag a lakóte- 
lepek mérhetetlen és szabályozhatatlan túlfűtését 
jelenti, de az évtizedes sztereotípiák sajnos sokáig 
velünk élnek. A PÉTÁV napjainkban már nyitott minden 
egyedi igényre, így a lakóközösségek maguk dönthetnek 
az otthonuk ideális hőmérsékletéről. Egyre több helyen 
van lehetőség egyedi hőmennyiség-mérésre, így minden 
lakás csak a ténylegesen általa elfogyasztott energia 
után fizet. 
A korszerű távhőszolgáltatás előnyeit azonban a lakók 
csak akkor tudják kihasználni, ha az épületek fűtési és 
szigetelési rendszere is a mai kor színvonalát tükrözi. Az 
állam, az önkormányzatok és a szolgáltatók is segítséget 
nyújtanak a lakóépületek energetikai korszerűsítéséhez. 
A PÉTÁV Kft. maga is folyamatosan korszerűsíti a 
hálózatát és a berendezéseit. Zajlik a nagy, több épüle-
tet kiszolgáló tömbhőközpontok helyettesítése a rugal-
masabb szolgáltatást lehetővé tevő és takarékosabb 
lépcsőházankénti egyedi hőközpontokkal. Folyamatos a 
vezetékek cseréje is: a karbantartások során korszerű, 
jó hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkező, előre 
szigetelt vezetékekre cseréljük a régieket. 
A fogyasztókkal való közvetlen kapcsolatot a PÉTÁV Kft. 
ugyanolyan fontosnak tartja, mint a korszerűsítéseket. 
Az ő igényeik és visszajelzéseik alapján alakította ki 
ügyfélszolgálati irodáit és ügyfélfogadási rendszerét, 
akárcsak a gyors és kényelmes elektronikus számlázási 
rendszert. 

A távhőszolgáltatás 
előnyei

Hosszú távra, kedvező 
áron
Természetes, hogy amikor Önök lakásuk fűtésének lehet-
séges megoldásait hasonlítják össze, a mérlegelés fontos 
szempontja, hogy mennyibe kerül. Csak akkor kapunk 
reális eredményt, ha az összehasonlítást körültekintően 
végezzük. A távhőellátás költségeit sokan a számlák 
alapján próbálják összehasonlítani például a gázfűtések 
költségeivel.
Míg a gázszámla kizárólag a felhasznált gáz árát 
tartalmazza, addig a távhőszámla a hő költségén kívül 
egy sor más tevékenységre is fedezetet nyújt.
Távhőellátás igénybevétele esetén nem kell külön fizetni 
az elhasználódott berendezések pótlásáért, az üzemelte-
tésért, a karbantartásért, az eszközök működtetéséhez 
szükséges villamos energiáért. Korrekt összehasonlítás 
csak azonos feltételek mellett, az összes költségelem 
figyelembe vételével tehető meg, melynek eredménye 
annak a megállapítása, hogy a távhő gazdaságos és 
versenyképes. A távhőszolgáltatás stabil, központi ársza-
bályozása, a hozzá kapcsolódó hatósági meghatározás 
alá eső szolgáltatási díjtételek, a távhőszolgáltatásban 
alkalmazott kedvező áfakulcs kiszámítható jövőképet 
biztosítanak.
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