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Az idôjárás hatása a távfûtési költségek alakulására

A fûtési idény
elsô három hónap-
jában az októberi
díjemelés átlago-
san mintegy 3 ezer
200 forintos több-
letköltséget oko-
zott volna, amely-
bôl közel 2 ezer fo-
rintot kompenzált
az átlagnál ked-
vezôbb idôjárás.

Különösen január
elsô hetében volt
kedvezô, szinte ta-
vaszias az idôjárás.
Az október 1-je és

november 9-e közötti számlázási idôszak
középhômérséklete is kedvezô, az elmúlt 10 év
átlagánál mintegy 1,5 Celsius-fokkal magasabb volt.
Átlagos november és december elejét követôen a
december 10-e és január 10-e közötti egy hónapos
idôszak középhômérséklete pedig 2,5 fokkal volt
magasabb, mint az elmúlt 10 év átlaga.

Három hónap alatt a kedvezô idôjárási hatások  az át-
lagos fogyasztású lakás fûtési hôenergia-szükségletét

körülbelül 1,2 Gigajoule-val csökkentették, ami körül-
belül 2 ezer forint hôdíj-megtakarítást jelent.

A 2003–2004-es, elmúlt évi fûtési idény adataihoz vi-
szonyítva a megtakarítás kevesebb, akkor a november
10-e és január 10-e közötti idôszak középhômér-
séklete hasonló volt (enyhébb novemberrel és hide-
gebb decemberrel), az október azonban több mint 3,5
Celsius-fokkal volt hidegebb. 

Az átlagos fogyasztású lakás 2003–2004. évi, január
10-éig tartó fûtési hôenergia-felhasználása körülbelül
0,8 Gigajoule-val volt több.

Tisztelt Meglévô/Leendô Ügyfelünk!

A K&H Bank a FÔTÁV Rt.-vel közös akciót
indított el, hogy Ön gyorsabban és egysze-
rûbben egyenlíthesse ki távhô-szolgáltatási
számláját, postai sorban állás nélkül.

Adjon csoportos beszedési meg-
bízást a K&H Banknál FÔtÁv Rt-s
számláinak beszedésére!

• A FÔTÁV minden hónapban küldi Önnek a
számlát.

• Amennyiben nem ért egyet a számla tar-
talmával, úgy a számla kézhezvételétôl
számított 8 napon belül Önnek lehetôsége
van a számla kifizetését a banknál letiltani.

• 8 nap elteltével a FÔTÁV a számla össze
gét az Ön megbízása alapján lakossági
bank-számlájáról automatikusan leemeli.

A szolgáltatás elônyei:

• nem kell fejben tartania a csekkek fizetési
határidejét,

• nem kell a bankban, postán sorban állnia
• számlái kifizetését továbbra is kézben

tarthatja, ellenôrizheti
• a szolgáltatást a bank 6 hónapig díj-

mentesen nyújtja.

Akció a csoportos
beszedés bôvítésére
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Olcsóbb távfûtés 42 és fél ezer háztartásban 

legutóbbi 10 év átlaga

2004/2005

okt.10.-nov.9.         nov.10.-dec.9.         dec.10.-jan.9.

5 GJ 3,55 oC

5 GJ 3,89 oC

Átlagos lakás fûtési energiafogyasztása

6,4 GJ -0,94 oC

5,6 GJ 1,55 oC

3,4 GJ 9,22 oC

3 GJ 10,75 oC

-5%
Február hónaptól kezdôdôen pedig a január 1-jét kö-
vetô hôenergia-fogyasztás elszámolásánál a hôdíjat is
5% kedvezménnyel csökkentve fizetik meg. 

A korszerû, 70 MW-os gázturbinából és 40 MW-os
gôzturbinából álló erômû üzembe helyezésével a zaj- és
károsanyag-kibocsátási értékek is lényegesen kisebbek
a korábbi dél-pesti erômûvek kibocsátásaihoz képest.
Véglegesen leállt a Kôbányai Erômû régi erômûrésze is.

A hôtermelés fejlesztésének következô lépéseként a
nyár folyamán befejezôdik a Füredi úti és az Újpalotai
fûtômûvekben a gázmotoros erôtelepek építése.

Január 1-jétôl megkezdôdött a Budapesti Erômû Rt.
Kispesti Erômûvében létesített kombinált ciklusú, gáz-
turbinás erômûvi blokk kereskedelmi üzemmenete. 

A kor legmagasabb technológiai színvonalát
képviselô üzem a Budapesti Erômû Rt. és a FÔTÁV Rt.
között létrejött megállapodás keretében 5 %-os
költségcsökkenést eredményez a távhôfelhasználók
számára. 

A Havanna-, Lakatos úti-, Kispesti, József Attila és
Kôbányai lakótelepek több, mint 42 és fél ezer távhô-
fogyasztójának januári alapdíja már 5%-kal csökkent.
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Olcsóbb távfûtés 42 és 
fél ezer háztartásban 

Akció a csoportos beszedés
bôvítésére

Tájékoztató a  fôvárosi távhô-
díjkompenzáció igényléséhez

2005. február

Hogyan veheti igénybe?

Amennyiben Ön már rendelkezik K&H
lakossági bankszámlával,
• de még nem rendelkezik csoportos

beszedési megbízással a FÔTÁV Rt.
számára, akkor az Ön részére e szolgál-
tatásunkat díjmentesen nyújtjuk hat
hónapon keresztül. 

Ha Ön még nem ügyfele a K&H
banknak:

• Nyisson kedvezô feltételekkel K&H
lakossági bankszámlát, és a bank a szám-
lanyitást követôen, díjmentesen nyújtja a
FÔTÁV Rt. számára megadott csoportos
beszedési megbízásait hat hónapon
keresztül.

A bank a kondíciók módosításának jogát
fenntartja. 

Az akcióban a 2005. február 1 és
július 31 között megadott FÔTÁV cso-
portos megbízások vehetnek részt. 

Az egyes termékek leírását a Szerzôdések,
Hirdetmények, és az Általános Szerzôdési
Feltételek tartalmazzák. 

K&H lakossági bankszámla 
EBKM= 0,75 %.

A fôvárosi távhô-díjkompenzációra
jogosult az a lakossági fogyasztó, díj-
fizetô természetes személy,

• akinek családjában az egy fôre esô havi nettó
jövedelem (minden jövedelem beleszámít,
pl.: családi pótlék, munkanélküli segély stb.)
nem haladja meg a 40 000 Ft/fô összeget,
VAGY

• gyermekét (aki után családi pótlékot kap)
egyedül nevelô, VAGY egyedül élô, ÉS havi
nettó jövedelme nem haladja meg a 48 000
Ft/fô összeget.

Amennyiben a lakásban nem a tulajdonos,
hanem bérlô vagy haszonélvezô stb. lakik, és
a fenti feltételeknek megfelel, benyújthatja
igénylését távhô-szolgáltatási díjkompen-
zációra. Jövedelemrôl az igénylôlapon bün-
tetôjogi felelôsség tudatában kell nyilatkozni,
semmilyen iratra, igazolásra nincs szükség.

A 2005. évi fôvárosi távhô-díjkompen-
zációt igénylôk a Hálózat Alapítvány
egységes nyomtatványát (igénylôlapot)
2005. 01. 20-tól vehetik át a hôfo-
gyasztási hely szerint illetékes
(Budapest kerületi) Polgármesteri
Hivatalok ügyfélszolgálati irodáiban,
melyet ugyanitt kell kitöltve leadni.

A nyomtatvány kitöltéséhez FÔTÁV Rt.-tôl
kapott fûtési számla szükséges.

Az igénylôlapot KIZÁRÓLAG az ügyfél-
azonosító feltüntetésével tudjuk elfogadni,
mely a számla jobb felsô részén, a „fizetési és
teljesítési határidô” alatt található.

Távhô-díjkompenzációval kapcsolato-
san a FÔTÁV Rt. telefonos ügyfélszol-
gálatánál lehet érdeklôdni az alábbi

ingyenes számon: 06-80-200-108


