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A távhôrôl való leválás 
kockázatai
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Azoknak, akikben mostanában felmerült a gondo-
lat, hogy a távfûtés helyett más fûtési módot
(például központi gázkazános ellátást) választaná-
nak, érdemes átgondolniuk az alábbi tényezôket:

• a gázfûtésre áttérôknek a gáz díján felül plusz
költséget jelent a gázkazán létesítése,
üzemeltetése és karbantartása

• társasházak esetében közös a gázszámla a többi
lakóval, ezért fizetési felelôsséget kell vállal-
ni a lakótársak tartozásaiért is

• a lakóközösség fizetésképtelensége esetén a
szolgáltatást felfüggeszthetik

• az egyedi hôfokszabályozás kialakításához -
a központi gázkazános ellátás esetén is - a tel-
jes fûtési rendszert (beleértve a radiátorokat
is) szükséges korszerûsíteni

• a leválás jogilag csak akkor lehetséges, ha ennek
következtében nem növekszik a környezeti ter-
helés (gázfûtés esetén növekszik)

A tervek szerint haladnak a FÔTÁV Zrt. távhô-rend-
szereinek szolgáltatásszünettel járó karbantartási és
beruházási munkálatai. 

A javítások során a szakembereink felülvizsgálják a
technikai rendszerek mûszaki állapotát, kijavítják a
tél okozta meghibásodásokat, valamint elvégzik a
szükséges cseréket, felújításokat. 

A karbantartási munkák a fogyasztó számára külön
költséggel nem járnak, ezeket az alapdíj magában
foglalja. 

A korábbi évek gyakorlatát követve idén is igyek-
szünk minél rövidebb idôn belül elvégezni a szük-
séges munkákat, amelyek a meleg vízzel ellátott 228
ezer háztartás 76 százalékánál nem járnak a szolgál-
tatás szüneteltetésével, ami lényeges javulást jelent
a tavalyi 58 százalékhoz képest. 

A fogyasztók ötödét érintô leghosszabb leállás 3
napos lesz. 

A lakások számának arányai szerint számított, ter-
vezett üzemszünetek átlagos idôtartama 0,7 nap.
Egyes lakóépületekben elôfordulhat a nyár folyamán
6 – maximum 10 órás melegvíz-szolgáltatási szünet.

A szolgáltatási szünetekrôl az érintett lakóépületek
lépcsôházában elhelyezett hivatalos tájékoztatóban
értesülhetnek.

Minden érintettôl elnézést kérünk az esetleges
kellemetlenségekért!

A távfûtés elônyei:

• egy korszerûsített távfûtést használó lakóház
energia-megtakarítása ugyanakkora, mint a
gázkazánnal mûködôé

• a távhô környezetvédelmi szempontból a
legideálisabb, egyben kényelmes és bizton-
ságos fûtési módszer

A Fôtávnál jelenleg fûtéskorszerûsítési csomago-
kat tartalmazó ajánlatok elôkészítésén dolgozunk,
amelyek megvalósításával fogyasztóink fûtési
költségei jelentôsen csökkenhetnek a kevesebb
felhasznált energia következtében. 

A korszerûsítéshez szükséges beruházások
mûszaki elôkészítésében és a finanszírozási
lehetôségek biztosításában is segítséget nyújtunk
fogyasztóinknak. Hamarosan részletesebb informá-
ciókkal szolgálunk kedvezô árú korszerûsítési aján-
latainkról. 

A nyári üzemszünetekrôl



Társaságunk új akciót indít a távhôszámla csopor-
tos beszedési megbízás alapján történô kiegyen-
lítésének népszerûsítésére.  A 2007. július 1. és
2007. december 31. között, a számlák csoportos
beszedési megbízással történô kiegyenlítésére
újonnan megbízást adó ügyfeleink csoportos
beszedési megbízására vonatkozó díjtételét a
Fôtáv Zrt. és a számlavezetô OTP Bank Nyrt.
közösen átvállalja a megbízás megadásától
számított 6 hónapon keresztül. 

Az elmúlt évhez hasonlóan jövôre is értékes tárgy-
nyereményekkel szeretnénk jutalmazni a csoportos
beszedési megbízással fizetô ügyfeleinket. Ezért
elôreláthatólag 2008 májusában nyereményeket
sorsolunk ki mindazon díjfizetôink között, akik 2007.
november 1-je és 2008. április 30-a között csopor-
tos beszedési megbízás alapján egyenlítik ki
távhôszámlájukat. Tervezett akciónkról késôbbi hír-
levelünkben adunk részletesebb tájékoztatást.
Kérjük, figyelje a Hôhíd következô számait!
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A HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetôkért és
Díjhátralékosokért Alapítvány továbbra is támo-
gatást nyújt azoknak, akiknek szociális helyzetük
miatt  nehézséget okoz a közüzemi számlák
kifizetése. A fôvárosi közmûcégek felajánlásai ered-
ményeképpen az alapítvány ebben az évben 2,3
milliárd forinttal rendelkezik. 

A pénzügyi keret legnagyobb részét ez idáig a
Fôtáv Zrt. hozzájárulása tette ki a cégek között.

Az alapítványnál távfûtési díjkompenzációt igényel-
hetnek azok az ügyfeleink, akik a Fôtáv Zrt. távhô-
szolgáltatása után közvetlenül, vagy közvetetten díj-
fizetésre kötelezettek, valamint vállalják az önrész,
azaz az adott számla díjkompenzációval csökken-
tett összegének kifizetését. 

További feltétel, hogy az igénylô családjában az
egy fôre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
az 50 ezer forintot, vagy a gyermekét (aki után
családi pótlékot kap) egyedül nevelô, vagy az
egyedül élô havi nettó jövedelme nem haladja meg
a 60 ezer forintot. 

Nemcsak a lakás tulajdonosa, hanem – amennyiben
a feltételeknek megfelel és a számla az ô nevére szól
– a bérlô vagy a haszonélvezô is benyújthatja
igénylését a távhô-szolgáltatási díjkompenzációra.

A díjkompenzáció számlajóváírással valósul meg,
havi összege 2007 januárja és áprilisa között 4 ezer
500 forint volt, májusban és decemberben 2500
forint, a június és november közötti hónapokban
pedig 800 forint. 

A támogatás folyamatosan igényelhetô, a Hálózat
Alapítvány nyomtatványait az önkormányzati hivata-
lok ügyfélszolgálati irodáiban, családsegítô szol-
gálatain, valamint szociális szervezeteknél lehet
átvenni.


