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jár. A 2007. március 31. után beadott igénylés esetén
azonban a támogatás csak a beadást követô hónap-
tól jár. Érdemes tehát az igénylést mielôbb benyújtani. 

Az energiatámogatás mellett a fôvárosi díjkompen-
záció továbbra is igényelhetô, erre a célra a
következô évben 825 millió forint támogatást nyújt a
„HÁLÓZAT - Budapesti Díjfizetôkért és Díjhátra-
lékosokért” Alapítvány a legalacsonyabb jövedelmûek
számára.

A HÁLÓZAT Alapítvány munkatársai a család-
segítô szolgálatokkal együttmûködve az igény-
lôlapok kitöltésében is segítséget nyújtanak.

Az energiatámogatás elsô alkalommal a 2007.
február végén kézbesített távhôszámlán jelenik meg,
de csak azoknak, akik az igénylésüket legkésôbb
2006. december 31-ig a Magyar Államkincstárnak
benyújtották. A február végén kézbesített számla tar-
talmazza ugyanis a 2007. januári hôfogyasztás díját,
amely után - a kormányrendelet alapján - az ener-
giatámogatás elsô alkalommal jár.
A távhôfogyasztás esetében az energiatámogatás

fajlagos bruttó összege:

a) 1680 Ft/GJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum kétszeresét, vagyis az 53 660
forintot, 

b) 1380 Ft/GJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem meghaladja a
nyugdíjminimum kétszeresét, de nem haladja meg
annak két és félszeresét, vagyis 53 661 és 67 075
forint között van,

c) 1068 Ft/GJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem meghaladja a
nyugdíjminimum két és félszeresét, de nem halad-
ja meg annak háromszorosát, vagyis 67 076 és
80 490 forint között van,

d) 768 Ft/GJ, ha a háztartásban az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem meghaladja a
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A Fôvárosi Közgyûlés 2006. december 14-ei döntése
alapján, két lépcsôben emelkednek a lakossági távhô-
díjak Budapesten. 2007. január 1-jétôl 37%-kal, a fûtési
szezon végén, április 1-jétôl további 8,4%-kal emelked-
nek a tarifák.

A díjemelést a 231/2006.(XI.22.) kormányrendelet
tette szükségessé, amely szerint az eddig távhôdíjat
mérséklô - alanyi jogon minden lakossági felhasználó-
nak egyenlô mértékben járó - gázár-támogatást
2007. január 1-jétôl felváltja a meghatározott jövedel-
mi, szociális helyzet alapján rászorulók részére
bevezetett állami energiatámogatás. A jelenlegi
gázár-támogatási rendszer év végi megszûnése
következtében a FÔTÁV Zrt. éves lakossági ener-
giaköltségei 16,5 milliárd forintról 30,7 milliárd forintra,
azaz 14,2 milliárd forinttal, 86%-kal nô. Ekkora
mértékû költségnövekedés egyszeri, 45%-os
mértékû díjemelést tett volna szükségessé 2007.
január 1-jétôl.

A kétlépcsôs díjemelés célja, hogy a téli hónapokban
- amikor legmagasabbak a fûtésszámlák - mérsékel-
tebben emelkedjenek a felhasználók fizetési terhei.

A támogatás 2007. január 1-jétôl a háztartásban
együtt élôk számától, jövedelmétôl, valamint egyéb
szociális rászorultságtól függôen, négy különbözô
mérték szerint jár majd. A legnagyobb mértékû támo-
gatást az a háztartás kapja, akinek az egy fogyasztási
egységre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, vagyis az 53
660 forintot.  Akiknek a háztartásában az egy
fogyasztási egységre esô nettó jövedelme a 2007.
évben meghaladja az öregségi nyugdíjminimum
három és félszeresét, vagyis a 93 905 forintot, azok
részére támogatás már nem jár. Egy teljes
fogyasztási egységnek azonban csak az elsô felnôtt
személy számít, a háztartás második nagykorú tagjá-
nak arányszáma 0,9, minden további nagykorú
személyt 0,8-es szorzóval, az elsô két kiskorút 0,8-
as, a többi kiskorút pedig 0,7-es szorzóval kell

figyelembe venni. (Így egy kétgyerekes négytagú
család összes havi jövedelmét nem néggyel, hanem
3,5-tel kell elosztani.)

Az új támogatás a távhôszámla végösszegét
csökkenti majd, így a támogatás a rászoruló ház-
tartások fizetési terheit mérsékli rászorultságtól füg-
gôen négy különbözô mérték szerint. A támogatás-
ban részesülô háztartások távhôköltsége ezáltal a
tarifanövekedésnél kisebb mértékben nô.

A lakossági távhôdíjak 2007. január 1-jei 37%-os
emelkedése és az új szociális támogatási rendszer
bevezetése együttesen a fôvárosi távhôt igény-
bevevô háztartások 2007. elsô negyedévi távhôkölt-
ségét - az áthúzódó hatásokat is figyelembe véve - a
háztartások egy fogyasztási egységre esô, rendelet-
ben meghatározott jövedelmi helyzetének függ-
vényében a következôk szerint változtatja:

A legnagyobb mértékben azoknak a háztartások-
nak nô a távhôköltsége, akiknek az egy fogyasztási
egységre jutó, havi jövedelme meghaladja a 93 905
forintot, mivel ôk támogatásban a kormányrendelet
alapján nem részesülnek.

Az energiatámogatás igényléséhez szükséges
nyomtatványt és tájékoztatót a Magyar Államkincstár
minden háztartáshoz eljuttatja. A támogatást folya-
matosan lehet igényelni, de a támogatást elsô alka-
lommal a február végén kézhez kapott számlában
csak azok kapják meg, akik az igénylésüket 2006.
december 31-éig a Magyar Államkincstárnak benyúj-
tották. A 2006. december 31-ét követôen, de 2007.
március 31. elôtt benyújtott igénylés esetén a támo-
gatás 2007. január 1-jétôl visszamenôleges hatállyal

Az energiatámogatás
elszámolása

Energiatámogatásra jogosult fûtéssel és meleg vízzel ellá-
tott lakások távhôdíjának változása 2007. január 1-jétôl 

Egy fogyasztási egységre Fogyasztói

jutó havi jövedelem teherváltozás

( Ft / Fogy.egys. ) ( % )

53 660-ig -1,5

53 661-tól 67 075-ig +2,6

67 076-tól 80 490-ig +6,8

80 491-tól 93 905-ig +10,9



nyugdíjminimum háromszorosát, de nem
haladja meg annak három és félszeresét,
vagyis 80 491 és 93 905 forint között van.

Az energiatámogatás igénylésének felté-
teleivel kapcsolatos információk, valamint
az igénylôlapok a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium honlapján (szmm.gov.hu)
megtalálhatók. Az igénylés feltételeirôl a
Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ
éjjel-nappal ingyenesen hívható 189-es
vonalán is tájékoztatás kérhetô.

Az energiatámogatási igénylôlapon szük-
séges feltüntetni a távhôszámlán szereplô
három azonosítót: az ügyfélazonosítót, a
hôvételezési hely és a hôközpont
azonosítószámát. Ezeket az alábbi számlamintán
bekeretezve jelöltük. Felhívjuk szíves figyelmét azon-
ban, hogy az igénylôlapon a saját számláján szereplô
azonosítószámokat kell megadnia!

Az energiatámogatás igényléséhez szük-
séges azonosítószámokkal kapcsolatban
segítséget kérhet a 06-80-200-108-as ingye-
nesen hívható ügyfélszolgálati telefonszá-
munkon, munkanapokon 8 és 16 óra között.

Az energiatámogatás elszámolása

Az energiatámogatás igénylése
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A lakossági (háztartási) célú
távhôszolgáltatási díjak 

2007. január 1-jétôl

Megnevezés Ft/légm3/év Ft/légm3/hó

I. Közüzemi szerzôdésben meghatározott

légtérfogat esetén - 4. § (1) bekezdés 

a) pont szerint - alkalmazott díjtételek

1. Alapdíjak

a) Fûtési alapdíj 567,72 47,31

b) Vízfelmelegítési alapdíj 73,80 6,15

c) Melegvíz alapdíj 263,76 21,98

d) Együttes alapdíj A (a+b) 641,52 53,46

e) Együttes alapdíj B (a+c) 831,48 69,29

2. Hôdíj 2 177 Ft/GJ

Ft/MW/év Ft/MW/hó

II. Közüzemi szerzôdésben lekötött 

hôteljesítmény esetén - 

4. § (1) bekezdés b) pont szerint 

- alkalmazott díjtételek 

1. Alapdíj 15 595 632 1 299 636

2. Hôdíj 1 748   Ft/GJ 

A. Álalános díjtételek

Díjtételek áfa nélkül*

Megnevezés Ft/légm3/év Ft/légm3/hó

I. A 3. § (3) bekezdése szerint 

választható díjtételek

1. Alapdíjak

a) Fûtési alapdíj 170,28 14,19

b) Vízfelmelegítési alapdíj 22,20 1,85

c) Melegvíz alapdíj 212,16 17,68

d) Együttes alapdíj A (a + b) 192,48 16,04

e) Együttes alapdíj B (a + c) 382,44 31,87

2. Hôdíj 3 583   Ft/GJ 

B. Választható díjtételek

Díjtételek áfa nélkül*

* A legmagasabb hatósági ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

A melegvíz alapdíj és az ezt tartalmazó „B” típusú együttes alapdíj az általános
mértékeknél kevesebbel nô, tekintettel arra, hogy ebben a két tarifatípusban az
energia költségek súlyaránya lényegesen kisebb a többinél.
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