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IX. MaTáSzSz Üzleti Klub 
(2021. október 13. Balatonkenese) 

 

 

A Covid járvány helyzet miatt sajnos két évig nem került megrendezésre a MaTáSzSz 
Üzleti Klub. Ez az évek óta sikeres rendezvény most új helyszínen és hosszabb 
időtartammal volt elérhető 2021. október 13-án. Az üzleti klub résztvevői 
Balatonkenesén a Marina Port szállodában találkoztak.  
A rendezvény keretében került átadásra a Távhőszolgáltatásért Nívódíj, valamint a 
MaTáSzSz Minősített Partner 2021 elismerés. A díjak átadását megelőzően 
5 kiemelkedő távhőszolgáltató és távhőtermelő tagvállalat fejlesztési terveiről 
hallhattunk.  
 

 

Budapesti Közművek (korábban 
FŐTÁV Zrt.) Nonprofit Zrt. 
Távhő Divízió előadását  
Balog Róbert Kapcsolati és 
üzletfejlesztési igazgató tartotta, 
bemutatta az aktuális távlati 
beruházási terveket. 

Balog Róbert   
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Kaposvári Önkormányzati Vagyon-
kezelő és Szolgáltató Zrt részéről 
Zanatyné Uitz Zsuzsanna távfűtési 
műszaki vezető. MMK Tele-
pülésenergetikai Szakosztály veze-
tője előadásában kiemelte a távhő 
digitalizációjának a fontosságát.  
Örömmel láttuk, továbbá, hogy 
megemlítette előadásában az 

általunk forgalmazott kamstrup 

termékekkel megvalósított fogyasz-
tásmérő hálózatukat és a hálózattal 
kapcsolatos pozitív tapasztalataikat.   

Zanatyné Uitz Zsuzsanna  
  

 
Távfűtés okosítása Kaposváron kamstrup mérőkkel és READy rendszerrel 
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Kecskeméti Termostar Hőszol-
gáltató Kft. részéről Horváth Attila 
ügyvezető úr mutatta be a társaság 
fejlesztési terveit. Rámutatott a 
Megújuló energiák fontosságára. 

 

 

Horváth Attila ügyvezető  
  

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. részéről 
Vida János úrtól a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.   
ügyvezetőjétől a Távhő szektort érintő 
jelenlegi és várható pénzügyi és piaci 
helyzetről hallottunk érdekes előadást, mely 
részben kapcsolódott Orbán Tibor 
MaTáSzSz elnökének 34. Távhő 
Vándorgyűlésen (ETE) Szeged, 2021. 
szeptember 15-16. elhangzott „A 
távhőszolgáltatás aktuális kérdései” c. 
előadásához. 

 

 
VIDA János PÉTÁV Kft. 

ügyvezetője 
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A Veolia Energia Magyarország Zrt. 
akvizícióit és fejlesztéseit mutatta be 
Császár Csaba Energetikai szolgál-
tatások igazgató. Örömmel hallot-
tunk, hogy számos új kivitelezésre 
váró terv van.  
 
 

  

 

a Veolia Zrt. 2022-től  14 városban üzemelteti a távhőt és 36 gázmotor 
üzemeltetéséért és karbantartásáért felel 

 
Az előadások után átadásra kerültek a Távhőszolgáltatásért Nívódíjak és a 
MaTáSzSz Minősített Partner Program keretében elnyert elismerések. 2 vállalkozás 
részesült Nívódíjban: régi üzleti partnerünk a Terra 21 Közmű és Mélyépítő Kft., 
valamint az ASP Hungary Kft. Társaságunk 2018.-ban kapa meg a Nívódíjat. 
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Rikker Tibor a Terra-21 Kft. ügyvezetője is átvette az elismerést. 
 

Természetesen nagy örömmel vette át cégünk is – COMPTECH Kft. - MaTáSzSz 
Minősített Partner 2021 elismerő oklevelet. 

 
 

dr.Macskássy Péter ügyvezető és 
Hegedűs Erika kereskedelmi vezető 
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Képek forrása: részben saját, ill. MaTáSzSz. További képek itt érhetők el: 
https://photos.app.goo.gl/mRnFZ37RmuU6Qrea7  
 
 

https://photos.app.goo.gl/mRnFZ37RmuU6Qrea7

