
Nem is olyan régen 
tulajdonosváltás történt 
a Budapesti Erőmű Zrt.-ben. 
Ki az új tulajdonos?

Korábbi tulajdonosunk, a francia 
EDF a cseh EPH energetikai 
társaságnak adta el a vállalatot. 
A régió egyik legdinamiku-
sabban fejlődő energetikai 
cégcsoportjáról van szó, hosszú 
távra terveznek a Budapesti 
Erőművel. Csehországban, 
Szlovákiában, Lengyelországban, 
Németországban, 
Olaszországban és Angliában 
vannak jelen, szén- és gázalapú 
villamosenergia-termeléssel 
és távhőszolgáltatással 
foglalkoznak. Prágában például 
mind termelői, mind szolgáltatói 
oldalon ők felelősek a távhőért.

Ön nem először ül itt 
vezető pozícióban. 
Mi volt az oka a távozásnak, 
majd a visszatérésnek?

Korábban, 2009-től 2013-ig 
üzleti vezérigazgató-helyettes 
voltam, de az akkori tulajdono-
sokkal több dologban eltért az 
elképzelésünk. Távozásom után 
magánvállalkozásba kezdtem, 
szintén itt, a XI. kerületben. 
Amikor az új tulajdonosok 

felkértek arra, hogy térjek vissza, 
igent mondtam.

Nyilvánvaló, hogy egy 
vezérigazgatónak hosszú 
távon kell gondolkodnia, 
de volt olyan ügye, amit 
azonnal meg kellett oldania?

A BERT nagyon jó csapat, sok 
remek szakemberrel, és part-
nereinkkel is kiegyensúlyozott 
együttműködésre törekszünk.  
A távfűtés és a kapcsolt 
termelés 3–5 éves időtávjával 
kell foglalkoznunk közösen.

A Budapesti Erőmű 
egységei meglehetősen 
régen épültek, több közülük 
ipari műemlék. Mennyire 
bonyolult ezekkel megfelelni 
a modern környezetvédelmi 
elvárásoknak?

A kapcsolt rendszerrel történő 
hőelőállítás az egyik leginkább 
környezetbarát termelési 
forma. Épp az új tulajdonossal 
és lengyel kollégákkal beszél-
gettünk arról, hogy náluk, ha 
valakinek távfűtött lakása van, 
az nagyon nagy érték minden 
más konstrukcióval szemben, 
és ezt náluk már megértették az 

Az erő(mű)  
legyen veled!
A HengermAlom úton tAlálHA-
tó Kelenföldi erőmű már több 
mint száz éve fontos része 
budapest energiaellátásánaK. 
a budapesti erőmű Zrt. (bert) 
három egysége (Kelenföld, 
Kispest és Újpest) jelenleg a 
főváros távhőigényéneK 60 
sZáZaléKát sZolgáltatja Úgy, 
hogy KöZben villamosener-
giát is termel, és igyeKsZiK 
mindeZt a lehető legKörnye-
Zetbarátabb módon tenni. vin-
Kovits andrással, a budapesti 
erőmű elnöK-veZérigaZgatójá-
val ültem le besZélgetni.  
Kátai artúr interjúja

emberek. Kapcsolt termeléssel 
jóval nagyobb hatásfokkal lehet 
energiát termelni, így kevesebb 
a tüzelőanyag, és ezzel együtt 
kevesebb a károsanyag-kibocsá-
tás. Maga a füstgázkibocsátás 
is a fogyasztóktól távolabb, 
nagyon magas kéményeken 
keresztül, folyamatos kontroll 
alatt történik, nem beszélve a 
modern szűrőberendezésekről. 
Ha egy lakást konvektorral 
vagy kazánnal fűtünk, akkor az 
égéstermék a közelben kerül a 
környezetbe, lényegesen több 

károsanyaggal. Az is fontos, 
hogy mi a hőenergiával párhu-
zamosan villamos energiát is 
termelünk. Így már a fajlagos 
környezetterhelés sokkal kisebb.

Mi történik egy erőműben 
nyáron, amikor a lakásoknak 
nincs szükségük hőenergiára?

Nyáron ugyan nincs szükség 
fűtésre, de használati meleg 
vízre igen. Ennek az előállítása 
folyamatos az erőműveinkben.

Említette, hogy az egyik 
leggazdaságosabb fűtési mód 
a távfűtés. Miért tartják mégis 
drágának a felhasználók?

Az a probléma, hogy a távfűtés 
általában a rossz hőszigete-

lésű lakásokat szolgálja ki, így 
hatalmas az energiaveszteség. 
Rosszul szigetelt, korszerűtlen, 
szabályozhatatlan fűtőtestekkel 
felszerelt ingatlanokban, ahol 
esetleg még egyedi hőmennyi-
ségmérő sincs, valóban drágának 
tűnhet. De van ellenpélda.  
A hőszigetelt panelekben például, 
ahol korszerűsítették a fűtési 

rendszereket is, jelentős költség-
csökkenést lehet tapasztalni.

A BERT központja Újbudán 
van. Milyen a kapcsolat
a kerülettel?

Arra törekszünk, hogy élő kap-
csolatunk legyen az itt lakókkal. 
Korábban is volt lehetőség 
arra, hogy iskolai csoportok 
látogassák az erőművet, és 
ez a jövőben is így lesz. A 
Műszaki Egyetemmel is nagyon 
jó a viszonyunk, sok diák jön 
hozzánk gyakornokoskodni, és 

nagyon jók a tapasztalataink. 
Többen ragadtak már itt nálunk, 
például a Kispesti Erőmű műsza-
ki vezetője is így került hozzánk. 
De sok éve támogatjuk például 
a Montágh Imre Óvodát is. Jó a 
kapcsolat a kerülettel, aminek 
nagyon örülünk, és a jövőben is 
sokat teszünk majd érte, hogy 
így maradjon.
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