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Döntött a Kormány az ÖKO-programról 

Mint bizonyára értesült róla, a Kormány döntött az ÖKO-program 35%-os vissza nem térítendő támogatásáról 
(391/2007. (XII.23.) Kormányrendelet 18.§-a). 2008. február 1-jén pedig az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium meghirdette a „Távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti szabályozására és mérésre alkalmas esz-
közök beszerelésének támogatására (ÖKO-program)” (Kódszám: LFP-2008-LA-9) című pályázatát. A pályázati 
kiírás a www.fotav.hu, illetve a www.otm.gov.hu oldalakon megtalálható, a szükséges adatlapok letölthetőek. 

Kik vehetnek részt? 

A pályázaton társasházak, lakásszövetkezetek, illetve önkormányzati tulajdonú, 
távhővel ellátott épületek esetén az önkormányzatok vehetnek részt. A Főtáv Zrt. 
célja, hogy minél több fővárosi távhőfogyasztó (társasház, lakásszövetkezet) részt 
vegyen a pályázaton és a megszerezhető állami támogatás felhasználásával a fo-
gyasztók lakásonként szabályozni tudják a hőfogyasztásukat, továbbá lehetőségük 
nyíljon az épület hőfelhasználásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas 
mérőeszközök (költségmegosztók) felszerelésére és alkalmazására.

Kik nem vehetnek részt a pályázaton?

A Öko-program pályázaton a lakások egyenként nem vehetnek részt, hiszen 
a fűtési rendszer korszerűsítése a lakóközösség együttes lehetősége. 

Hogyan segít a Főtáv?
A társasházak többsége igényli a pályázat kidolgozásához, a támogatás elnyeréséhez, illetve a korszerűsítés 
elvégzéséhez, lebonyolításához, a finanszírozás megszervezéséhez a szolgáltató segítségét. A Főtáv Zrt. 
ezért az ÖTM ÖKO-programjában való fogyasztói részvételt – a FŐTÁV ÖKOPlusz elnevezésű Program-
jával – tevőlegesen segíteni, támogatni kívánja. 

A FŐTÁV ÖKOPlusz Program tervezett tartalma a következő: 

• FŐTÁV Zrt. az ÖKO-programban való fogyasztói részvételt 10 éves időszakra szóló 
  10%-os mértékű alapdíj-kedvezménnyel ösztönzi (a 35%-os arányú alapdíjból),
• a pályázat összeállítása,
• helyszíni felmérés elvégzése,
• ajánlat kidolgozása (műszaki tartalom, költségvetés),
• igény esetén a kivitelezés lebonyolítása,
• a finanszírozás megszervezése.

FŐTÁV ÖKOsarok  
az ügyfélszolgálati irodákon

A FŐTÁV Zrt. ügyfélszolgálatain 2008. február 29-től 
ÖKOsarkokat alakít ki, ahol ÖKOPlusz tanácsadás ke-

retében folyamatosan tájékoztatja a közös képviselőket 
az ÖKO-, valamint ÖKOPlusz programokról.
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Mit tehetnek az egyes lakók?

A fogyasztók többsége maga akar rendelkezni a fogyasztása felett. A 
folyamatosan növekvő energiaárakat pedig a felhasználás csökken-
tésével ellensúlyozni szeretnék. Ennek feltétele a szabályozás 
és igény esetén a költségosztás feltételeinek kialakítása. Erre 
nyújt most lehetőséget az ÖKO-program és a FŐTÁV Öko-
Plusz Program. Ahhoz azonban, hogy a program megvaló-
sulhasson a közösség együttes döntése szükséges arról, 
hogy rész kívánnak venni az ÖKO-program pályázaton, 
valamint a FŐTÁV ÖkoPlusz Programban.

Mennyibe kerül a megvalósítás? 

Amennyiben döntenek, a FŐTÁV elkészíti a közösség 
számára a konkrét kivitelezési és finanszírozási aján-
latát. Tájékoztató jelleggel elmondható, hogy ha a ki-
vitelezés maximális költsége 150 ezer forint, amelyből 
54 ezer forint az állami támogatás, akkor a fennmaradó  
összeget, mintegy tíz éves futamidő alatt havi részletekben 
lehet megfizetni.

Az ÖKO-programmal, és az ÖkoPlusz program-
mal kapcsolatban telefonon is lehet érdeklődni:

ÖkoPlusz Kék Szám: 06 40 201 215

Ingyenesen hívható call center:  
munkanapokon 8-17 óráig 
• Műszaki ügyek: 06-80-200-101.
• Általános ügyek: 06-80-200-108

Éjjel-nappal hívható hibabejelen-
tés és szervizszolgálat:

Tel: 06-40-200-102,
Fax: 463-6525, 463-6020

További információk: www.fotav.hu

Ügyfélszolgálati irodák Nyitva tartás

Dél-budapesti ügyfélszolgálat 
1119 Fehérvári út 79./B
Dél-Buda Center I. emelet

H,K,Sz,P: 8-15
Csüt.: 8-18

Észak-pesti ügyfélszolgálat 
1131 Béke utca 139.

H,K,Sz,P: 8-15
Csüt.: 8-18

Észak-budai ügyfélszolgálat
1032 Szőlő u. 66-68.

H,K,Sz,P: 8-15
Csüt.: 8-18

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1148 Örs vezér tere 25./B
Árkád Üzeletközpont II. emelet

H,K,Sz,P: 8-15
Csüt.: 8-18

Délkelet-pesti ügyfélszolgálat
1191 Kossuth tér 4-5.
SKÁLA Kispest Áruház II. emelet

H,K,Sz,P: 9-16
Csüt.: 9-18


