SAJTÓKÖZLEMÉNY
Tendert nyert Marosvásárhelyen az RFV Nyrt
A Társaság immár a harmadik romániai projektjét jelenti be rövid időn belül.
(Budapest, 2010. szeptember 9.) Megnyerte az RFV Nyrt. a marosvásárhelyi önkormányzat
által energiatermelésre, fűtési rendszer megújításra és üzemeltetésre kiírt pályázatot. A 2015ig tartó, a távhő-rendszer korszerűsítését és üzemeltetését célzó koncessziós megbízás
beruházási költsége eléri majd az 6.5 Mrd forintot ebből 3,8 Mrd forintot már az első 12
hónapban befektet a vállalat. A város távhő-szolgáltatását 25 évre nyerte el a társaság. Az
RFV 15.000 lakossági fogyasztó mellett a projekt pénzügyi hatásaként már évi 1,2 Mrd forint
összegű EBITDA-val számol. A marosvásárhelyi beruházás a vállalat már harmadik megnyert
romániai projektje.
Az RFV Nyrt. 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, az RFV MURES ENERGY SA nyerte meg a
város önkormányzata által a távhő-rendszer korszerűsítésére, üzemeltetésére és teljes körű
távhő-szolgáltatásra kiírt pályázatát. A koncessziós díj összege évi 130.000 Euró. A város a
tendert azokra a területekre írta ki, ahol a korábbi leválások száma jellemzően nem haladta meg
az összes fogyasztó számának 40%-át. Ezeken a területeken a korábbi üzemeltető
önkormányzati vállalat az elosztó rendszert már részlegesen felújította. A nagyszámú fogyasztó
átvételével, illetve a fejlesztési program megvalósításával a vállalat gazdaságosan tudja a
szolgáltatást végezni és jelentősen hozzájárul az RFV értéknövekedéséhez.
Az RFV 5 év alatt mintegy 6.5 Mrd forintot fektet be a projektbe és 15.000 fogyasztó esetén már
évi 1,2 Mrd forint összegű EBITDA-val számol, évi 3,4 Mrd forint árbevétel mellett. A beruházás
2015-re fejeződik be. A vállalat a zilahi projekthez hasonlóan, ezt a programot is 30%-ban saját
tőkéből, 70%-ban bankhitelből, illetve a kötvényprogram keretében kibocsátandó kötvényekből
kívánja finanszírozni. A szerződéskötés még várhatóan 30 napot vesz igénybe.
A város ezen területén a távfűtési szolgáltatást korábban 31.000 lakás és 40 intézményi
fogyasztó vette igénybe, azonban az ellátás elégtelensége miatt jelenleg körülbelül 12.000 lakás
és 32 intézményi fogyasztó csatlakozik a hálózatra. A vállalat – lakossági felmérésekre alapozva a meglévő fogyasztói kör folyamatos bővülését, jelentős számú lakossági és intézményi
fogyasztók visszacsatlakozását várja. A gyors visszacsatlakozást segíti a távhő-szolgáltatás
nemrégiben megváltozott román jogszabályi környezete is, amely szerint a hálózatról

leválóknak kell viselni a távhő-hálózat ebből fakadó veszteségét. A koncessziós területet a város
kizárólag távfűtés használatát engedélyező területté nyilvánította.

A projekt környezeti fenntarthatósága és a gazdaságosság érdekében az RFV
energiahatékonysági fejlesztések mellett erőteljesen támaszkodik megújuló energiaforrásokra
is. A vállalat a hálózat rekonstrukciója során az átvett, eddig egyedileg üzemeltetett 15
hőközpontot, 6 hőközpontba köti össze, amely az eddiginél jóval gazdaságosabb és
hatékonyabb ellátást tesz lehetővé. A vállalat a nagyobb hőkapacitású központokba
kogenerációs gázmotorokat telepít, a hőigény további jelentős részét pedig biomassza alapú
kazánok üzemeltetésével biztosítja. Ezekkel a műszaki megoldásokkal a rendszer hatásfokának,
a szolgáltatás biztonságának és minőségének drasztikus javulását fogja elérni. Az RFV által
tulajdonolt, illetve üzemeltetett hőkapacitás eddig 75 MWt volt, a marosvásárhelyi rendszer
teljes hőkapacitása további 110 MWt, villamos kapacitása pedig 6 MWe lesz. A zilahi és
marosvásárhelyi projektek megvalósítása esetén, a vállalatnak a két megyeszékhelyen
üzemeltetett hőkapacitása összesen 185 MWt, villamos kapacitása pedig 16 MWe lesz.
„Büszkék vagyunk arra, hogy a zilahi pályázathoz hasonlóan, a marosvásárhelyi pályázatot is már az első
fordulóban két versenytárs ellenében nyertük meg. A vásárhelyi projekt stratégiai jelentőségű az RFV
számára, hiszen a jelentős számú lakossági és intézményi fogyasztó ellátása mellett, kiemelkedő
lehetőség az ipari fogyasztók kiszolgálása, illetve egyéb ESCO jellegű szolgáltatásaink révén részt
vállalhatunk Marosvásárhelyen a ’Zöld Város’ koncepció kialakításában is.”- állítja Kassai Ákos, az RFV
Nyrt. vezérigazgatója.

Az RFV a magyar tőzsdén jegyzett, kifejezetten energiatakarékos rendszerek kiépítésére
specializálódott vállalat számos romániai és magyar referenciával rendelkezik. A társaság
korszerűsítette Gyergyószentmiklós távfűtési rendszerét is, illetve a közelmúltban nyerte el Zilah
távhő-rendszerének korszerűsítésére, üzemeltetésére és teljes körű távhő-szolgáltatásra kiírt
pályázatát.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regionális Fejlesztési Vállalat Nyrt.
Az RFV Nyrt. az egyetlen Budapesti Értéktőzsdén jegyzett ESCO-társaság („Energy Saving Company”),
amely alapvetően önkormányzatok, intézmények számára valósít meg egyedileg tervezett és komplex
energiahatékonyság-javító fejlesztéseket a hő-, villamos energia és közvilágítási szolgáltatások területén.
Az RFV Nyrt. a fenntarthatóság szempontjait minden esetben szem előtt tartva, lehetőség szerint
megújuló energiaforrásokra alapozza szakmai terveit, biztosítja a finanszírozást, lebonyolítja a
rekonstrukciót, majd hosszú távon karbantartja és üzemelteti a kialakított rendszereket. Mindezek
révén, az energiahatékonyság tényleges javításával partnerei számára költséget takarít meg.
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