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Hogy mennyire 
köszönhető ez 
az egyedi megol-
dásként működő 
„intelligens ener-

giának” nevezett rendszernek, 
erről Csonka Lajos mérnököt, 
a COM-therm kft. ügyvezető 
igazgatóját kérdeztük.

A COM-therm vállalat az 
MBK Rieker COM-therm ko-
sárlabda csapat egyik fő támo-
gatója már több mint 5 éve. A 
csapat épp ünnepel. Szemé-
lyesen is figyelemmel kíséri a 
csapat sikereit?
Az nem kifejezés, szinte együtt 
élünk a csapattal. A sikereknek 
együtt örülünk, és az esetleges 
kudarcokon is együtt sírunk. 
Óriási előrelépésnek tartom, 
hogy 5 éve mindig a legjobb 4 
közt végez a komáromi kosár-
labdacsapat. Mostanra minden 
pályán kivívtuk a tiszteletet. És 
Szlovákia történelmében elő-
ször, április 24-én szlovákiai 
kosárlabdacsapatként az MBK 
Rieker COM-therm nemzetközi 
versenyen aratott győzelmet, az 
Alpe Adria Kupát sikerült haza-
hoznunk!

De nem csak a komáromi ko-
sárlabda csapatot támogatják…
Így van, támogatjuk a foci-
csapatot, a bokszot, a röplab-
da csapatot, kajak-kenut és a 
kempósokat, de más sport, kul-
turális és egyéb szervezeteket, 
valamint a városi rendezvénye-
ket is. 

…többek közt épp a Komáro-
mi Napok egyik kísérőrendez-
vényét is.
Valóban, mégpedig a magyar is-
kolák civilvédelmi versenyét. 

Nagy merészség kijelenteni, 
hogy ezek a támogatások épp 
annak is köszönhetők, hogy 
a komáromi fűtés-szolgaálta-
tást egy olyan szintre hozták, 
aminek köszönhetően futja az 
ilyen jellegű támogatásokra?
Az, hogy eljutottunk egy ilyen 
magas szintre, hosszú évek 

munkájának eredménye. Taka-
rékos fűtésszolgáltatási módot 
kerestünk, aminek köszönhe-
tően most már megálljuk a he-
lyünket a piacon a nagyok mel-
lett is. Természetesen mi sem 
vagyunk aranybánya, csakis a 
lehetőségeinkhez mérten támo-
gatjuk a szervezeteket. Minden 
esetre azt kijelenthetem, hogy 
a személyes érdekek helyett a 
lokálpatriotizmus, a szervezetek 
felkarolása nagyon fontos a cég 
számára. 

Ha lokálpatriotizmusról be-
szélünk, szóba kell hoznom, 
hogy a cég székhelyét Pozsony-
ba tették át.
Igen, a további fejlődés, előre-
lépés érdekében Pozsonyi szék-
hellyel kellett rendelkeznünk, 
azonban minden szállal Komá-
romhoz kötődünk. 

Komáromban a lakások, isko-
lák, és egyéb intézmények hő-
szolgáltatását 2003-ban vette 
át a COM-therm. Hogyan em-
lékszik vissza e kezdetekre?
A teljes magántulajdonban lévő 
cégünk meglehetősen elavult 
technológiával rendelkező hő-
szolgáltatási rendszert vett át ak-
koriban a várostól. A piaci hely-
zet rákényszerített arra, hogy 
újítsunk, és takarékos megoldá-
sokat keressünk. 

Gondolom ennek köszönhető 
a világviszonylatban elismert 
fejlesztésük is. Nagyvonalak-
ban vázolná, hogyan műkö-
dik a hőszolgáltatás Komá-
romban?
Mindent egy központból irányí-
tunk a centrális gázkazánokon 
keresztül. Ha valamilyen meg-
hibásodás történik, a rendszert 
részletekben is le tudjuk zárni, 
és beindítjuk a kisebb, perifériás 
kazánokat, azért, hogy ne legyen 
leállás sem a hő, sem a melegvíz-
ellátásában sem, amíg a hibát el 
nem hárítjuk. Ennek köszönhe-
tő, hogy ma már nincs 12, vagy 
24 órás kiesés sem a hő, sem a 
melegvíz-szolgáltatásban. Nincs 
leállás a karbantartási munká-

latok miatt sem Komáromban, 
mint annak idején. A karban-
tartást ugyanis folyamatosan 
végezzük. 
A fűtésrendszert napkollekto-
rokkal egészítettük ki, amelyek 
segítségével előmelegítjük a 
vizet meleg víz előállításakor. 
Saját felhasználásra termelünk 
villanyáramot gázmotorok se-
gítségével, ezt nem csak a belső 
rendszerünkben használhatjuk 
fel, az esetleges felesleget elad-

juk a nyugat-szlovákiai energe-
tikai vállalatnak. 
A kéményen keresztül eddig ré-
gebben 140°C-os füst távozott 
el, hőcserélők és hőszivattyúk 
rendszerbeállításával viszont az 
itt eltávozó hőmérsékletet le-
csökkentettük 30°C-ra, és az így 
nyert hőt visszavezettük a rend-
szerbe. Természetesen ez nem a 
rendszer teljes leírása, ez bonyo-
lultabb képlettel rendelkezik. 
Ahhoz, hogy egy ilyen apparátus 

zökkenőmentesen működjön, 
komoly szakembergárdára van 
szükség.
Felkészült szakemberekkel dol-
gozunk együtt, többen koráb-
ban a Szlovák Gázművek alkal-
mazottjai is voltak. Évek hosszú 
során sikerült megtartani szak-
embereinket, ami azért is fon-
tos, mert a kezdetektől velünk 
dolgozó munkatársak ismerik a 
rendszert, és a felmerülő problé-
mákat azonnal orvosolni tudják. 

A lakosok, illetve a felhasz-
nálók szempontjából mi az a 
plusz, ami a rendszernek kö-
szönhető?
Legfőképpen a biztonságérzet és 
kényelem. Szeptember 1-től május 
1-ig kötelesek vagyunk a törvény 
értelmében szolgáltatni a hőt ak-
kor, amikor az átlaghőmérséklet 2 
napon keresztül 12 °C alatt van. 
De igény szerint a felhasználók 
kérhetik ezen felül is a temperálást. 
A legnagyobb pozitívum viszont, 
amint már említettem, hogy meg-
hibásodás esetén sem kell hosszabb 
távú kiesés miatt nélkülözni a la-
kosoknak, üzemeknek a meleget, 
illetve a melegvíz-ellátást. 

A kombinált megoldással meny-
nyi energiát lehet megspórolni?
A kombinált hő- és energiaterme-
léssel mintegy 30-40%-os fűtő-
anyagot spórolhatunk meg. Más 
szóval a felhasználó ugyanolyan 
mennyiségű tüzelőanyagért majd-
nem kétszer annyi energiát nyer, 
amelynek egy részét eladhatja, 
ezzel pedig ismét csökkenti a saját 
költségeit. Mindezek mellett az 
sem mellékes szempont, hogy a 
megoldás környezetkímélő is.

COM-therm  
– az intelligens  
hőszolgáltató

Sokan kérdezik azt, honnan van pénze  
a komáromi hőszolgáltatást biztosító val-
latnak arra, hogy annyi helyi szervezetet 
támogasson? A válasz – paradox módon - 
talán épp a takarékoskodásban rejlik. 
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Ing. Csonka Lajos Az Alpe Adria Kupa győztese, az MBK Rieker COM-therm. Szlovákiai viszonylatban is nagyot alakítottak a fiúk.


