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Május 1-jétől emelkedtek a lakossági hődíjak 

A földgáz hatósági árának emelkedése a FŐTÁV Zrt. által vásárolt 
hőenergia és földgáz beszerzési árait és költségeit egyaránt jelentősen 
növeli. A 2008. április 1-jétől 5,8%-kal magasabb hatósági földgázárak 
(kihirdetve az 5/2008. (III.1.) GKM rendelettel, amely megjelent a 
Magyar Közlöny 2008. évi 35. számában), illetve a villamos-ener-
giaköltségek növekedése szükségessé tette a hődíjaknak a meg-
változott beszerzési árakhoz történő igazítását. 

A lakossági hődíjak – kizárólag a földgáz- és a villamos-energia-
költségek növekedésével összefüggésben – 2008. május 1-jétől 
4,7 - 6,1% közötti mértékben emelkedtek. (Az egyes tarifákhoz 
tartozó hődíjak költségtartalma egymástól eltérő, ezért a hődíjak 
változásának mértéke is különböző.) A távhőszolgáltatási alap-
díjak továbbra sem változnak.

A május 1-jei hődíj-emelkedés hatására a lakossági fogyasztói 
teher az átlagos hőfelhasználás esetén éves szinten 4%-kal nő, 
ami egy átlagos méretű lakás esetében 800 forint átlagos költség- 
növekedést jelent havonta. A megemelt hődíjak első alkalommal a 
most kézhez kapott számlákon jelennek meg.

Változik a számlakép

A távhőszámlák jobb áttekinthetősége érdekében a 2008. május 
23-ai számlakibocsátástól kezdődően megváltozik a számlakép. 
A számla előlapján csak a díjtételeket tartalmazó sorok (alapdíj, 
hődíj, kedvezmények) szerepelnek, a hátoldalon pedig a mért fo-
gyasztással kapcsolatos adatok, továbbá a számlamagyarázat és 
az ügyfélszolgálatok elérhetősége jelenik meg.

Fizesse távhőszámláját  
az OTP Bank automatáin keresztül!

Annak érdekében, hogy fogyasztóinknak ne kelljen a postán sorban  
állniuk a csekkes fizetésnél, a FŐTÁV júniustól lehetővé teszi, hogy  
ügyfeleink a legtöbb OTP Bank által üzemeltetett ATM-nél* ki tud-
ják egyenlíteni a távhőszámláikat. Ezzel az intézkedéssel fogyasztóink 
kényelmét szolgáljuk. Ráadásul a tranzakció költségét a FŐTÁV állja.  
Az automatáknál bankkártyával és hitelkártyával is ki lehet fizetni a számlát. 

*Azoknak az ATM-eknek a listája, ahol igénybe vehető a szolgáltatás, megtalálható az OTP 
Bank honlapján: www.otpbank.hu
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Nyereményekkel jutalmazzuk  
a csoportos beszedési megbízással történő számlafizetést

Tavaly társaságunk akciót indított a csoportos beszedési megbízással történő 
számlafizetés népszerűsítésére. Az akcióban azok az ügyfelek vehettek részt, akik 
2007. november 1-je és 2008. április 30-a között csoportos beszedési megbízás-
sal egyenlítették ki a távhőszámlájukat. Idén is az elmúlt évhez hasonlóan értékes 
tárgynyereményeket sorsoltunk ki, azok között, akik 2007. november 1-je és 2008. 
április 30-a között csoportos beszedési megbízással fizettek. A sorsolást 2008. 
május 29-én közjegyző jelenlétében megtartottuk. 

A nyeremény: Samsung házimozi rendszer

Nyerteseink:

Dr. Bozóné Máthé Rozália XI. Karinthy Frigyes út 
Gerendi László III. Kórház u. 
Milder Anna XIV. Örs Vezér tere
Magyar László X. Lenfonó u.
Paulné Füzéri Éva XVII. Pesti út

Vass Lászlóné XI. Etele út 
Diószegi Jánosné XIII. Gidófalvy Lajos u.
Magyar Zoltán IX. Ifjúmunkás u.
Hidegföldi Lajos XIX.Jókai u.

A nyerteseknek gratulálunk!

Tájékoztató a csoportos beszedéssel fizető ügyfeleinknek

2008. március hónaptól a lakossági folyószámláját vezető pénzintézettől fedezethiány és limit-túllépés hibakóddal, 
teljesítetlenül visszaküldött számlákat néhány nap múlva automatikusan még egyszer visszafordítjuk újbóli terhelés-
re. Amennyiben ismét nem sikerül leemelni a tételt, erről a tényről ún. „visszaküldés levelet” küldünk ügyfeleinknek 
a befizetéshez szükséges csekkel együtt.

Ebben az esetben pótlólagos leemelésre nincs lehetőség. A kiegyenlítés csekkel, egyszeri átutalással vagy pénztári befize-
téssel történhet. Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy ellenőrizzék bankjuknál a megadott limithatárt, és amennyiben 
szükséges, módosítsák, vagy szüntessék meg azt. A számla kézhezvétele után történik a csoportos terhelés, így ha valami-
lyen probléma merülne fel a számlával kapcsolatosan, a pénzintézetnél letilthatja annak kiegyenlítését.

Nyári karbantartás

A nyár folyamán a FŐTÁV Zrt. a hőtermelő létesítményekben, a távvezetékeken és a hőközpontokban karbantartá-
si, beruházási munkákat végez. Ennek ellenére a melegvíz-szolgáltatás egész nyáron a lakások 90 százalékában 
folyamatos lesz. Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy várhatóan hol kell a fogyasztóknak melegvíz-szolgáltatási 
üzemszünettel számolniuk. Amint az látható, ma már a múlté a több hetes szolgáltatási szünet, a leghosszabb terve-
zett karbantartás időtartama is maximum 3 nap lesz.

Tervezett üzemszünetek 2008-ban:

Üzemszünet Lakótelep

08.04-én 00 órától 08.06-án 24 óráig Újpesti ltp; Káposztásmegyer

08.12-én 00 órától 08.13-án 24 óráig Békásmegyeri ltp; Római úti ltp; Kaszásdűlő ltp; 
Óbuda I-II-III.

A többi lakótelepen nem lesz leállás, kivéve azokat a tervezett vezeték felújítási munkákkal érintett területeket, ahol 
később meghatározott időpontban korlátozott számú fogyasztónál esetenként 6 – max. 14 órás szolgáltatás kiesések 
várhatók. A rövid idejű hibaelhárításról az érintettek az épületekben kifüggesztett szóróanyagon kapnak értesítést.


