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Szeptembertől csökkent a távfűtés hődíja 

 Szeptember elsejétől – a Magyar Energia Hivatal jóváhagyása után – díjtételtől függően 8,2–12,3% közötti mértékben csökkentek 

a távhőszolgáltatás hődíjai, ami a fogyasztók többségénél 10,5%-kal alacsonyabb hődíjat jelent. Ennek köszönhetően tehát szep-
tembertől egy átlagos méretű és fogyasztású, 52 m2-es lakás évente bruttó 19 ezer Ft megtakarítást könyvelhet el. A hődíj 

szeptemberi csökkenése független attól, hogy a távfűtés áfája alacsonyabb lett, s így 2009. augusztus 1-jétől a kedvezményes, 18%-os 

áfakulcsba tartozik; valamint független a földgáz árának várható csökkentésétől is. A földgáz árának októberi változása tovább mérsék-

li majd a távhő díját.

A 2009. szeptember 1-jétől csökkenő hődíjak a közüze-

mi fogyasztói költségeket éves szinten – a fi zetendő díj-

tételtől függően – átlagosan 7,8–8,8% közötti mértékben 

mérséklik.

A hődíj csökkenésével a távfűtés versenyképessé-
ge ismét erősödött, és így a 2009–2010-es fűtési 
idényben a távhő a legolcsóbb fűtési mód lesz Bu-
dapesten. 2009. augusztus 1-jétől a távhőszolgáltatás a 

18%-os, kedvezményes áfakulcsba tartozik, ellentétben 

a földgázzal, melynek használói a 25%-os áfakulcs sze-

rint fi zetik a számlát. 2010-től pedig a kormány javasla-

ta alapján a legalacsonyabb áfakulcsba tartozhat majd 

a távfűtés. A tervek szerint az év végén várható továb-

bi hődíjcsökkentést az alapdíjak újabb mérséklése köve-

ti 2010-ben, az év elején.

Ügyfélszolgálat: 06-40-200-108

Általános hődíj-tételek

Megnevezés Mértékegység Díjtételek *

I. Közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat esetén alkalmazott hődíjak

a) Hőközponti hőmennyiségmérés esetén Ft/GJ 3 238

b) Épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén Ft/GJ 4 209

II. Közüzemi szerződésben lekötött hőteljesítmény esetén alkalmazott hődíjak

a) Hőközponti hőmennyiségmérés esetén Ft/GJ 2 613

b) Épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén Ft/GJ 3 397

Közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat és hőközponti
hőmennyiségmérés esetén választható hődíj-tételek

Megnevezés Mértékegység Díjtételek *

I. Egyösszegű díjfi zetés esetén Ft/GJ 4 139

II. A díjfi zetés módjától függetlenül Ft/GJ 2 617

*A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.



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. 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 zavartalan fűtésindításért 

 A nyári karbantartást követően a FŐTÁV Zrt. szeptember 15-étől fogyasztói 

kérésre beindítja a fűtési szolgáltatást. Ezt igényelni – vagy az üzemviteli megál-

lapodásban foglaltaktól eltérni – csak az arra felhatalmazott személynek van joga 

(közös képviselő, fűtési megbízott). Természetesen amennyiben az épület rendel-

kezik olyan érvényes üzemviteli megállapodással, amelyben rögzítve van az indí-

tás ideje, úgy társaságunk az alapján indítja a fűtést. 

A zavartalan fűtésindítás feltétele, hogy az épületek fogyasztói tulajdonban lévő 

központi fűtési rendszere is üzemkész, ellenőrzött, kipróbált állapotban legyen.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a ház fűtési rendszere feltöltött, ellenőrzött és 

légtelenített állapotban van. A felkészített központi fűtési rendszer szükség esetén 

rövid idő alatt, a megrendelést követő 4 órán belül üzembe helyezhető.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy azokban az épületekben, ahol 

nem végezték el az épület fűtési rendszerének átvizsgálását, illetve esetleges ja-

vítását, és ahol nem rendelték meg a próbafűtést (számlázandó szolgáltatás), ott 

már az első fűtési napon jelentkezhetnek a problémák. Az ilyen esetekben a hiba 

keresése és javítása miatt sajnos elhúzódik a szolgáltatás beindítása. 

A nyári hónapokban végzett – az épületek fűtési rendszereit érintő – felújítási 

munkákat követően társaságunk a képviselő kérésére évente egyszer ingyenesen 

feltölti, és ezáltal fűtésre kész állapotba hozza a rendszert.

A fűtési szezonban – vagy közvetlenül azt megelőzően – végzett ürítésnél a koráb-

ban felkészített épület újraindítása rendkívül sok problémát okozhat. Ilyenkor min-

den esetben elölről kell kezdeni a légtelenítést, a régi szerelvények újra csöpög-

hetnek stb. Több napig, esetleg egy-két hétig is eltarthat, amíg a fűtési rendszer 

ismét problémamentesen üzemel. 

ÖKOPlusz program – A legolcsóbb hő az, amit nem használunk el!

 2009. július 31-ig 512 épület, közel 45.000 lakás tulajdonosa döntött a FŐTÁV Zrt. által kínált pluszok elfogadásáról, és ho-
zott döntést az ÖKOPlusz programban való részvételről. A csatlakozott épületek pályázati anyagát 2009. július 31-ig benyújtottuk 

az Önkormányzati Minisztériumnak, és a közös képviselők visszajelzései alapján is tudjuk, hogy a feldolgozás és a bírálati döntés kiér-

tesítése elkezdődött. 

2009-ben – még a fűtési idény megkezdése előtt – nagyságrendileg 10.000 lakás kivitelezési munkáit tervezzük elvégezni az ÖKOPlusz 

program keretében. 

Ezzel párhuzamosan ügyfélszolgálati irodánk munkatársai a 10%-os alapdíjkedvezményre jogosító szerződéseket kötik meg az 
épületek közös képviselőivel. Eddig 430 épület szerződése készült el, így ezen épületek a szerződés aláírását követő hónapban 

már egy alacsonyabb összegű – az alapdíjkedvezménnyel 2008. január elsejéig visszamenőleg csökkentett – számlát vehetnek kézhez.

A FŐTÁV Zrt. a jövőben is elkötelezett az ÖKO-program folytatásában, és abban, hogy az társaság által nyújtott pluszokon (ÖKOPlusz 

program) keresztül segítséget nyújtsunk ügyfeleinek a még nem korszerűsített épületek fűtési rendszerének felújításában. A legolcsóbb 

hő ugyanis az, amit nem használunk el.


