
 1 A FŐTÁV közel 50 éve stabilan működő vállalat, dacára még a mostani, minden korábbinál na-

gyobb gazdasági válságnak is. Emellett a cég ügyfélszolgálatai ott vannak a város leglátogatot-

tabb helyein. A gázkazánt építő cégeknél viszont nincs ilyen garancia arra, hogy ott lesznek jövő-

re, vagy öt-tíz év múlva is, és képesek lesznek szervizelni a kazánt, lesz jótállás, garancia és alkat-

rész is.

 2 Ki akarná kifi zetni a szomszéd számláját is? Nyilván senki. Márpedig ez történik akkor, ha gázka-

zánnal fűtenek, és a ház többi lakója nem fi zeti ki a saját részét. Ilyenkor vagy Ön fi zet a többiek 

helyett, vagy kikapcsolják a gázt Önnél is. Ez a távfűtésnél ki van zárva, egyetlen távhőt használó 

lakó sem kerülhet bajba mások felelőtlensége miatt!

 3 A költségeknek nincs vége a drága kazán megvásárlásával, hiszen további költséget jelent, hogy 

szabályozható legyen az egyes helyiségek hőmérséklete is. Ugyanezt 50%-os állami támogatás-

sal teheti meg a távfűtéses lakásokban, az ÖKOPlusz programmal!

 4 Magyarországon évente több száz ember hal meg szénmonoxid-mérgezésben, amit meghibáso-

dott gázkészülékek okoznak. Ennek a lehetősége távfűtésnél ki van zárva! Ráadásul a gázkazán-

nál ott van még a tűz- és robbanásveszély is.

 5 És mi történik, ha valami elromlik? Télen, nagy hidegben egyáltalán nem mindegy, hogy mennyit kell 

várni a szerelőre. A távfűtésnél a hibaelhárítás a nap 24 órájában rendelkezésre áll. Ingyenes, ál-

landó, megbízható ügyeleti szolgálat üzemel. Gázkazánnál csak bizonyos napszakokban lehet el-

érni az ügyfélszolgálatot, ráadásul mindig külön fi zetni kell például a kiszállásért és a szerelésért is.

Akkor érdemes az alábbi 12 + 1 pontot átgondolni!

FŰTÉSI MÓDOT VÁLTANA?



 6 A távfűtésnél nem kell a füstöt szívnia, hiszen a károsanyag-kibocsátás ellenőrzött körülmények 

között, a lakástól távol történik. Így a lakókörnyezete is egészségesebb maradhat.

 7 Ha nincs külön szakértője, akkor a szabad gázpiacon honnan fogja tudni, hogy melyik cégnél éri 

meg a legjobban gázt venni? Távhő esetén ezzel sem kell foglalkoznia, mert a szolgáltató szakem-

berei megoldják Ön helyett. 

 8 A gázszámla csak egy része a tényleges költségeknek, hiszen azon felül még fi zetni kell a gázka-

zán kiépítéséért, a karbantartásért, sőt vannak további fenntartási költségek is. A számla tehát le-

het, hogy látszólag alacsonyabb, de végül a többi költséget is meg kell fi zetni, csak azt általában 

már közös költségnek hívják.

 9 A FŐTÁV nem mérlegelhet, hogy ad-e meleg vizet és fűtést az ügyfeleinek, hiszen a törvény előír-

ja, hogy kötelező kiszolgálnia őket. Ez nem igaz viszont a gázkazánt létesítő cégekre.

10 A távfűtés ára folyamatosan csökken, a gázé emelkedik. (Pl. 18%-os áfa; a FŐTÁV 2010-ben is 

változatlanul hagyja az alapdíjat!)

11 Egy világválság kellős közepén kölcsönt felvenni kockázatos, mert senki sem tudja, hogy meddig 

tart majd a krízis, és milyen mély lesz. Márpedig kevés embernek van ott a zsebében a teljes ösz-

szeg, amibe a gázfűtésre történő átállás kerül.

12 A távűtésnél nincs papírmunka az ártámogatással, mert azt elintézi a cég. A gázár-támogatást vi-

szont egyre bonyolultabb elintézni, és ebben mindenki csak magára számíthat.

+1 Távhővel fűtött lakásban akkor is biztonságban van, ha leáll a gázszállítás Magyarországra, mint 

ahogyan az 2009 elején is történt. Ha bármilyen okból el is zárják a gázcsapokat, a távhőt előállí-

tó erőművek azonnal át tudnak állni más fűtési módra.


