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A BKM Nonprofit Zrt. megalakulása
 2021. szeptember 1-jével megalakult a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen

Működő Részvénytársaság, rövidített nevén a BKM Nonprofit Zrt.

 A tulajdonos Fővárosi Önkormányzat 2020. év végi döntésének megfelelően, a hat szolgáltatási
tevékenységet (hulladékgazdálkodás, köztisztaság, kertészet, kéményseprés, távfűtés,
temetkezés) ellátó öt fővárosi cég (FKF, a FŐKERT, a FŐKÉTÜSZ, a FŐTÁV, és a BTI) 2021.
évben háromnegyed éves előkészítő munka eredményeként egy társaságban egyesült, és
ezzel megalakult az egységes budapesti közműtársaság, a Budapesti Közművek Nonprofit
Zrt.
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FŐKERT 
(Fővárosi Kertészet) 

Nonprofit Zrt.

FŐKÉTÜSZ
(Fővárosi 

Kéményseprőipari) 
Nonprofit Kft. 

FKF
(Fővárosi Közterület-

fenntartó) Nonprofit Zrt.

FŐTÁV
Nonprofit Zrt.

BTI
(Budapest Temetkezési 

Intézet) Zrt.



 Az összeolvadó öt társaság engedélyesi tevékenységeit, közszolgáltatói szerepkörükből fakadó
kötelezettségeit és jogait, szolgáltatási portfólióját, munkavállalói állományát, és a korábbi
értékes, ismert márkáit az új egységes közműcég változatlan formában, az egyes divíziók
keretein belül viszi tovább.

 Az összeolvadás célja:

 gazdasági hatékonyságnövelés

 fenntartható működés

 költségmegtakarítás
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 A BKM Zrt. az európai városüzemeltetésben széles körben elterjedt (pl.: Németországban 900
városban zajlik így a közszolgáltatás) és bevált úgynevezett Stadtwerke-modell szerint
működik.

 A Stadtwerke-modell lényege, hogy egyetlen közműszemléletű szakmai irányítás alatt
összpontosulnak az adott nagyváros közszolgáltatási feladatai.

 Elsődleges fókusza: az adott közösség nem elsősorban nyereség-szemléletű, de
gazdasági értelemben hatékony, korszerű vállalatvezetési elvek mentén
összehangolt kiszolgálása.

 Másik fontos jellemzője: a működés nagyfokú rugalmassága, ugyanis képes a
hatékony és magas szakmai színvonalú, közműszemléletű irányítás elvét összhangba
hozni a konkrét nagyváros adottságaival, illetve azokkal az egyedi közfeladatokkal,
amelyek a helyi közszolgáltatások tulajdonosi és szabályozási környezete, valamint az
adott település egyedi karaktere alapján létrejöttek.



Távhőszolgáltatási lakossági díjai

 A technológiai és ipari miniszter 20/2022. (IX. 30.) TIM rendelete a távhőszolgáltatónak
értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek
nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet,
valamint a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
módosításáról.

A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó támogatási mértékek
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Település Távhőszolgáltató Fix összegű 
támogatás

Ft/hó

Lakosságnak nyújtott távhő után 
kapott fajlagos támogatás

Ft/GJ

Budapest BKM Nonprofit Zrt. 2 225 121 676 48 075
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Értékesítői díjak



FŐTÁV stratégiai céljai
 Környezettudatos és energiahatékonyságot növelő technológiafejlesztés

 Hulladék alapú hőtermelés részarányának növelése (HUHA I. bővítése, HUHA II.)

 Geotermikus hőtermelő beruházások létesítése – fenntarthatóság, távhő zöldítése

 Távhőkörzetek összekapcsolása (pl. Kispest-Újpest, Dél-budapesti hőkooperáció)

 Villamos kazánpark létesítése

 Távfelügyeleti távhőtechnológiai fejlesztések (hőtermelés, hőszállítás, HKP), összhangban a 
felhasználói rendszerek okos megoldásaival 

 Célzott piacbővítés

 Távvezeték építése

 Hűtési üzletág bővítése 

Az új távhő vezeték szakaszok építése a belvárosban, a gázfűtésű és hagyományos fűtésű
háztartások távhőre való átállása jelentős CO2 kibocsátás csökkenést eredményezne (például
45 ezer lakás - amelynek 30%-a hagyományos fűtésű - átállása távhőre előzetes számítások
alapján 67 ezer tonna CO2 kibocsátás-csökkenést és évente 80 tonnával kevesebb egyéb káros
anyag kibocsátást eredményezne).

Az egységes fővárosi távhőrendszer amely új fogyasztók, ellátási területek bekapcsolását,
valamint a zöld távhő (geotermikus energia, termikus hulladékhasznosítás) hasznosítási
arányának növelését teszik lehetővé. 7



A BUDAPESTI TÁVHŐ TÁRSADALMI 
HASZNA

2020. évi primer energia megtakarítás= ~4.093 TJ = ~80 ezer lakás gázfelhasználása

2020. évi CO2 megtakarítás= ~230 ezer tonna= ~3200 ha erdőterület
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