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A következő fűtési szezonban a távfűtés lehet 
a legolcsóbb fűtési mód Budapesten
 

 A költségek csökkentéséhez az energiatakarékosságon, a korsze-

rűsítésen keresztül vezet az út, ami viszont a hőmérséklet szabályoz-

hatóságától és a fogyasztás pontos elszámolásától függ. Ez a támoga-

tott ÖKOPlusz programmal most elérhető, a gázkazán létesítésével vi-

szont nem, hiszen az önmagában nem oldja meg a hőmérséklet sza-

bályozhatóságának kérdését

Amennyiben a fűtési mód változtatásán gondolkozik, vizsgálja meg an-

nak valós költségeit és kockázatait. A FŐTÁV Zrt. ebben minden szak-

mai segítségét megad, hiszen stabilan és felelősen működő vállalat, 

mely továbbra is fogyasztói érdekeit tartja szem előtt. Érdemes tehát 

az alábbi szempontokat fi gyelembe venni: 

 

 2009. augusztus 1-jétől a távhőszolgáltatás ÁFÁ-ja 20%-ról a kedvezményes 18%-ra csökken. A gázszolgáltatás ezzel ellentétben 

a magasabb, 25%-os kategóriába tartozik.

• A távhőszolgáltatásnál 2009. december 31-ig biztosan igénybe lehet venni az 1.150 Ft/hó támogatást, amely alanyi jogon jár min-

den fogyasztónak.

• A FŐTÁV Zrt. már 2007. óta folyamatosan csökkenti működési költségeit, melynek eredményeképpen sem 2008-ban, sem 2009-

ben nem emelkedtek az alapdíjak; sőt, 2009-ben ezek csökkentek, amely tendenciát folytatjuk.

• Ezen felül a szociális támogatások mértéke sem csökkent a távhőszolgáltatás területén, így a rászorultak támogatása a jövőben is 

megmarad

• A kormány továbbá olyan díjváltozásokat tervez, melyek által csökken a távhőszolgáltatás számára a gáz beszerzési költsége, így 

várhatóan a szolgáltatás díja a gázfűtéssel szemben nagyobb mértékben fog csökkeni.

• És végül, de nem utolsósorban az ÖKOPlusz program igénybevételével a lakóközösségek átlagosan akár 17%-os hődíj költség-

megtakarítást is elérhetnek; úgy, hogy ezzel egyidejűleg 10%-os mértékű alapdíjkedvezményt is kapnak. Döntsenek most a prog-

ram mellett, melyhez a fogyasztók minden segítséget megkapnak a FŐTÁV-tól.

A legutóbbi tél és a gázválság rámutatott, hogy a távhőszolgáltatás kulcsfontosságú az ország és a távfűtéses lakásokban élő embe-

rek energiabiztonsága szempontjából. A magyar távhőrendszer technikailag ugyanolyan eszközökkel rendelkezik, mint a fejlődő skan-

dináv, német, osztrák rendszerek. A magyarországi árszabályozó rendszer – amelynek pozitív változása megindult – felelős azért, hogy 

a távhő csak a második legolcsóbb energiaellátási mód. Az állami szabályozás változása abba az irányba mutat, hogy a távfűtés akár 

már a következő fűtési szezonban a legolcsóbb fűtési mód lesz Budapesten.

Miért ideális választás az ÖKOPlusz program?

Mert:

• számos díjmentes szolgáltatás és kedvezmény kapcsolódik hozzá;

• sokkal olcsóbb egy meglévő rendszert korszerűsíteni, mint egy tel-

jesen újat kiépíteni;

• mi biztosítjuk a szakembereket és a beépítésre kerülő műszaki esz-

közöket,

• végig felügyeljük, és szigorúan ellenőrizzük a munkálatokat;

• a lakáson belüli átalakításokkal 1 nap alatt végzünk;

• a későbbiekben előforduló távfűtési problémákat gyorsan és szak-

szerűen orvosoljuk;

• az általunk ajánlott kedvezmények és fi nanszírozási lehetőségek révén 

a lakóközösség akár önrész nélkül is belevághat a korszerűsítésbe.

Ügyfélszolgálat: 06-40-200-108



további információ: www.fotav.hu

Ügyfélszolgálati irodáink: Telefonszámunk:

Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1119 Fehérvári út 79/B Dél-Buda Center I. emelet

H,K,Sz: 8-16; P: 8-14; Csüt.: 8-20 

Észak-pesti ügyfélszolgálat
1131 Váci út 135-139. BSR Center C lépcsőház fsz. 

H,K,Sz: 8-16; P: 8-14; Csüt.: 8-20 

Észak-budai ügyfélszolgálat
1032 Polgár u. 8-10. Flórián udvar D épület II. emelet

H,K,Sz: 8-16; P: 8-14; Csüt.: 8-20 

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1148 Örs vezér tere 25 Árkád Üzeletközpont II. emelet

H,K,Sz,P: 8-18; Csüt.: 8-20 

Délkelet-pesti ügyfélszolgálat
1191 Kossuth tér 4-5. SKÁLA Kispest Áruház II. emelet

H,K,Sz,P: 9-16; Csüt.: 9-18.45

Csepeli ügyfélszolgálat
1211 Kossuth L. u. 117.

H,K,Sz: 8-16; P: 8-14; Csüt.: 8-20

A FŐTÁV Zrt. 2009. március 1-jétől – az eddigi kék és zöld 

számok helyett – egységesen az alábbi kék számon fogad-

ja ügyfelei hívását. 

Ügyfélszolgálati számunk: 06-40-200-108

Munkanapokon 8:00-tól 17:00-ig, hétfőn 8:00-tól 20:00-ig

Az ÖKOPlusz programról továbbra is érdeklődhetnek 

ugyanezen a 06-40-200-108-as számon, a 3-as menü-

pont választásával.

Most duplán is megéri!

 Az ÖKOPlusz programban részt vevők számára a FŐTÁV Zrt. most egy csereprogram keretében kivételes lehetőséget biztosít a régi 

fűtőtestek korszerűsítésére, mindezt – a piaci árhoz képest 40% kedvezménnyel. Az újonnan felszerelt radiátorokra a gyártó a további-

akban 10 éves garanciát is vállal.

Bővebb információért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal!

Válassza a kényelmet, intézze ügyeit az 
interneten keresztül!

 Júniustól honlapunkon (www.fotav.hu) mind egyéni ügyfeleink, 

mind pedig a közös képviseletek számára lehetővé tesszük az on-line 

ügyintézést az alábbi területeken:

Egyéni ügyfelek:

• Számlázási cím módosítása

• Folyószámla-egyeztetés, hátralék

• Számlainformációk

• Légtérfelmérés megrendelése

• Ügyintézéshez szükséges letölthető dokumentumok

Közös képviseletek:

• Díjszétosztási aránymódosítás

• Utólagos elszámolás

• Jelentkezés az ÖKOPlusz programra

További információért érdeklődjön telefonos ügyfélszolgálatun-
kon, a 06-40-200-108 telefonszámon, valamint ügyfélszolgálati 
irodáink munkatársainál.

2009. július 1-jétől meghosszabbított nyitva tartással állunk ügyfeleink rendelkezésére


