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Nekünk sokat számít! És Önnek?

 Csatlakozzanak Önök is azon 512 épület lakóihoz, akik a 2009-es évben a fűtéskorszerűsítésre irányuló pályázat elkészítésével 
és kivitelezésével a FŐTÁV Zrt.-t bízták meg, és akik már saját bőrükön érezhették az átlagosan 21%-os megtakarítást!

Ez az utolsó lehetőség, hogy vissza nem térítendő, állami támogatással – amely a beruházás bekerülési költségének maximum 
50%-a, lakásonként legfeljebb 77.000 forint – korszerűsítsék elavult fűtési rendszerüket.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

2010-ben mostanáig már 659 épület jelezte részvételi szándékát az ÖKOPlusz programban 
és kért a FŐTÁV Zrt.-től díjmentes fűtéskorszerűsítési ajánlatot. 

Az Önök társasháza kért már ajánlatot?

Ha Önök is szeretnék korszerűsíteni fűtési rendszerüket, akkor jelezzék szándékukat 
közös képviselőjüknél, illetve lakásszövetkezeti elnöküknél, aki az alábbi módok egyikén jelentkezhet 

az ÖKOPlusz programra, és kérheti díjmentes ajánlatunkat: e-mailben az okoplusz@fotav.hu címen, 
telefonon a 06-40-200-108-as számon és személyesen bármelyik FŐTÁV ügyfélszolgálati irodában.

Tájékoztatunk, hogy könnyebb legyen dönteni!

 A FŐTÁV Zrt. folyamatosan biztosítja annak lehetőségét, hogy a közös képviselő/képviselet kérje a távhőszolgáltató szak-
képzett munkatársának díjmentes részvételét a soron következő lakógyűlésen. A lakógyűlésen részt vevő, szakértő kolléga rész-
letes tájékoztatást nyújt a fűtéskorszerűsítésre vonatkozó ajánlatról, és megválaszolja a lakók felmerülő kérdéseit. 
Éljenek Önök is ezzel a lehetőséggel, és jelezzék lakógyűlésük időpontját a 06-40-200-108-as telefonszámon, vagy szemé-
lyesen bármelyik FŐTÁV ügyfélszolgálati irodában.

Költségosztó = megtakarítás

 Az Önök épületében már évekkel ezelőtt megtörtént a fűtési 
rendszer korszerűsítése? Az Ön megtakarítása mégsem közvetlenül 
az Ön számláján jelentkezik? Problémájára a megoldás: a költ-
ségosztó készülék!

Ha az Ön radiátorai már termoszeleppel szabályozhatóak (azaz be 
tudja állítani a hőmérsékletet), de költségosztó nincs a radiátorok-
ra felszerelve, érdemes elgondolkodnia azon, hogy ne csak a hő-
mérséklet, hanem a távhőszámlájának végösszege is szabályoz-
ható legyen.
Pontosan ezt teszi lehetővé a költségosztó, melyhez az állam 50%-os, 
vissza nem térítendő támogatást nyújt. Mit is jelent ez számokban 
kifejezve? Egy költségosztó felszerelése egy radiátorra, progra-
mozással együtt Önnek csak 3.725 Ft-ba kerül, mert a költsé-
gek másik felét az állam fizeti!

50%
állami támogatás



további információ: www.fotav.hu

Ügyfélszolgálati irodáink: Telefonszámunk:

Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1117 Október 23. u. 8-10. Allee Bevásárlóközpont, II. em.
H, K, Sz, P: 8-18; 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 Üzletközpont 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. egységesen az alábbi kék számon fogadja 
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.

A hidegben is takarékos az ÖKOPlusz

 A mérések szerint idén a minimálisan hidegebb tél ellenére is kevesebb energia fogyott a távfűtéses lakásokban élőknél, mint tavaly. 
Az okokat keresve egyértelműen azt a választ kapjuk, hogy a lakások korszerűsítése megkezdődött, zajlik, ami már budapesti szinten 
is érzékelhető a hőfogyasztás csökkenésében. A csökkenés tehát egyértelműen az ÖKOPlusz programnak és a Panel programnak kö-
szönhető.

A FŐTÁV www.okoplusz.hu honlapján látható fogyasztási adatok szerint a hideg télen jól jött a szabályozás, mert nem kellett feleslege-
sen túlfűteni annak érdekében az épületeket, hogy sehol ne fázzanak a lakók. A megtakarítás egyik oka tehát az, hogy nem kellett nyi-
tott ablakkal szabályozni a hőmérsékletet. Mindez egyébként a szakembereket is meglepte, hiszen az idei hidegebb télen a megtakarí-
tások átlaga elérte a 21%-ot, vagyis jóval meghaladta a tavalyi átlagos értékeket. Ennek okát keresve azt tapasztaltuk, hogy egyszerű-
en csukva maradtak az ablakok télvíz idején; másként fogalmazva: megszűnt a túlfűtés az épület egyik részében. Érdemes tehát átgon-
dolni, hogy a szabályozható fűtést vagy a pazarlást választjuk-e, különösen, ha van pályázható állami támogatás a fűtéskorszerűsítésre.

2010. május 8. – a környezettudatosság jegyében 
Energiatakarékosság – zöld jövő az Ötvenhatosok terén

 Márciusban és áprilisban Budapest számos kerületében megfordult a FŐTÁV Zrt. ÖKObusza azzal a céllal, hogy az ÖKOPlusz prog-
ram pályázati határidejének lejárta előtt (2010. május 31.) minél több információ jusson el a program iránt érdeklődő társasházak lakói-
hoz. Ezzel a céllal vonul ki ismét a busz a National Geographic által meghirdetett rendezvényre 2010. május 8-án.  

Várjuk Önöket az ÖKObusz fedélzetén, ahol egyszerűen, játékos formában ismerkedhetnek meg a távfűtés rendszerével, a fűtéskorsze-
rűsítés során beépíthető költségcsökkentő elemekkel, illetve azok használatával:
•	 a takarékosságot tesztelő interaktív játék – továbbá egy kalkulátor – segítségével megtudhatják, hogyan csökkenthetőek a fűtési költ-

ségek a lakások fűtésrendszerének szabályozhatóvá tételével; 
•	 a hőenergiával való takarékoskodást, illetve a lakásban fellelhető anyagok és burkolatok hőszigetelő képességét is ellenőrizhetik egy 

speciális hőmérő-pisztoly segítségével;
•	 ÖKOPlusz programmal kapcsolatos kvízjátékunkon értékes nyereményekkel várjuk Önöket! 

További ízelítő a programokból:
•	 Samsung lézer-show
•	 Alma zenekar
•	 Koncertek
•	 Kézműves foglalkozások
•	 Csodák Palotája játékok

Szeretettel várjuk Önöket 2010. május 8-án, 3 héttel az 
ÖKOPlusz program pályázatának benyújtási határideje előtt!

A rendezvénnyel kapcsolatos további információ: www.ng.hu
Időpont: 2010. május 8. 10:00-22:00
Helyszín: Ötvenhatosok tere (a Hősök terénél)


