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Legyen az Öné is FŐTÁV MINTAÉPÜLET!

A FŐTÁV Zrt. pályázatot hirdet legfeljebb 5 db 
társasházi épület energetikai korszerűsítésére:

 használati melegvíz (HMV) rendszerének korszerűsítése;
 okos mérés („smart metering”) rendszer teljes körű kialakítása;
 napelemek elhelyezése, beüzemelése.

A nyertes épületek fenti korszerűsítését teljes körűen a FŐTÁV finanszírozza.

Feltételek:
korábban megvalósult az épület fűtési rendszerének korszerűsítése;
az épület valamennyi lakásában felszerelésre kerültek a termosztatikus 

      radiátorszelepek;
az épület HMV cirkulációs hálózata teljes mértékben kiépített;
az épület rendelkezik világítási rendszerrel a közös használatú terekben.

További tájékoztatásért látogasson el weboldalunkra: www.fotav.hu,
keresse fel ügyfélszolgálatunkat, vagy hívja Contact Centerünket: 06 40 200 108

Milyen tényezők befolyásolják a magasabb távhőszámlát?
Nem hagyható figyelmen kívül az időjárási körülmények hatása, mivel a 2012. március 23-án kiállított távhőszámla végösszegét legfőképpen a 

megnövekedett februári fűtési hődíj befolyásolja. A februári havi átlag-középhőmérséklet Budapesten nem érte el a -1,5 °C-t, ellentétben a januári 
átlag-középhőmérséklettel, amely több mint 2 °C volt.

A most kézbesített számlán elszámolt februári időszak hőmérséklete tehát 3,7 celsius fokkal volt alacsonyabb, mint a 2012. januárié, ezáltal az épületek 
fűtési célú hőfelhasználása a januári időszakhoz képest jelentősen magasabb lett, ez az egyes lakások esetében is egyértelműen magasabb fűtési 
hődíjat eredményezett. 

Fontos még megemlíteni, hogy az idei rendkívül hideg február átlaghőmérséklete 2,3 celsius fokkal volt alacsonyabb a 2011. év ugyanazon időszakához 
(február) képest, így a jelenlegi távhőszámlában szereplő fűtési hődíj ehhez viszonyítva is magasabb összegeket eredményezett.

 A sárga csekk és a sorban állás helyett válassza Ön is a kényelmes, megbízható, környezetbarát, elektronikus számlarendszert, ahol többféle 
fizetési mód áll az Ön rendelkezésére! Választhatja a csoportos beszedési megbízást, bankkártyás fizetést, banki átutalást, továbbá számláját 
mobiltelefonja segítségével is rendezheti.
Ne feledkezzen meg arról sem, hogy a Díjnet papírmentes számlakezelésével Ön is tehet környezetünk megóvásáért!

Regisztráljon a www.dijnet.hu oldalon, ahol bővebb tájékoztatást talál a szolgáltatásról!

Fizesse távhőszámláját a Díjnet ingyenes elektronikus rendszerében!
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Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1117 Október 23. u. 8-10. Allee Bevásárlóközpont, II. em. 
H, K, Sz, P: 8-18; Csüt.: 8-20

Ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartási rendje:

Észak-pesti ügyfélszolgálat
1138 Váci út 135-139. BSR Center, C lépcsőház, fsz.
H, K, Sz, P: 8-18; Csüt.: 8-20

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1106 Örs Vezér tere 25. Árkád Üzletközpont, II. em.
H, K, Sz, P: 8-18; Csüt.: 8-20

Csepeli ügyfélszolgálat
1214 Kossuth Lajos u. 117.
H, K, Sz: 8-16; P: 8-14; Csüt.: 8-20

A FŐTÁV Zrt. az alábbi kék számon fogadja ügyfelei hívását munkanapokon 8:00-tól 17:00, hétfőn 8:00-tól 20:00 óráig:

06-40-200-108

A támogatások átalakulása szintén megnövelheti a fizetendő díjat
 Miközben a távhőszolgáltatás díja januártól a kormány rendelete szerinti 4,2 százalékkal nőtt, a különböző támogatások megszűnése, illetve  

átalakulása miatt a felhasználók bizonyos körénél a számláikon szereplő összeg ennél nagyobb mértékben növekedett. Ennek okát keresve jutott el a  
FŐTÁV oda, hogy az eddig igénybe vehető támogatások megszűnése, átalakulása okozza azt az érzetet, hogy nagyobb mértékben nőttek a számlák. 

A 2011. augusztus 31-én megszűnt szociális alapú energiatámogatás 38.667 díjfizetőt érint. Amíg az ilyen jellegű szociális támogatások elmaradásából 
adódó tehernövekedés egy lakásra jutó átlaga 2011. októberében 4.199 forint volt, addig novemberben 7.289, decemberben 8.013, 2012.  
januárjában pedig már 8.514 forint volt.

A Budapesti Erőmű Zrt. által korábban nyújtott, és 2011. február 29-én megszűnt energetikai árengedmény elmaradása ugyancsak tehernövekedést 
okozott. Az egy lakásra jutó elmaradt energetikai árkedvezmény 2011. októberében 451 forint, novemberben 804 forint, decemberben 2.324 forint, 
2012. januárjában pedig 943 forint volt. Az érintett díjfizetők köre ebben az esetben 238.056. Esetükben különösen az év végi magas elszámoló  
kedvezmény elmaradása érzékelhető.

A szociális alapú energiatámogatás több mint 38 ezer fogyasztója esetében a két hatás összeadódik a vizsgált időszakban, így ezeket a felhasználókat 
a támogatások megszűnése még súlyosabban érinti.

Az önkormányzatoknál igényelhető támogatások közül a Díjkompenzációt a Hálózat – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány  
finanszírozza – ennek összege a felére csökkent –, míg a Lakásfenntartási támogatás forrása a központi költségvetésből származik, amely támogatás 
mértéke valamelyest nőtt. Összességében azonban az elmaradt támogatásokat a felhasználók egy köre erősen megérzi. Ezt a kört pedig az egyébként 
is nehéz helyzetben lévők alkotják.

A magasabb összegű számlák mérséklése érdekében érdemes megfontolni az egyenletes díjfizetés lehetőségét, így az éves díjat (beleértve a magas 
téli és az alacsonyabb összegű nyári számlákat) havonta, egyenlő összegű részletekben egyenlíthetik ki. A fenti megoldással a távhődíj-fizetése egész 
évre vonatkozóan egyenletessé, előre tervezhető költséggé válik, ezzel elkerülhetőek a váratlan – jelenlegihez hasonló, rendkívül hideg téli időjárás 
okozta –, magasabb összegű számlák. 
A számlafizetési nehézségek elkerülése céljából a FŐTÁV részletfizetési megállapodás keretén belül változatlanul lehetőséget biztosít a díjtartozás 
részletekben történő megfizetésére.

A fenti lehetőségekről további tájékoztatással telefonos, illetve személyes ügyfélszolgálataink munkatársai készséggel állnak rendelkezésére.

Fűtésleállás – szolgáltatási időszak vége
 Társaságunk működését, az általunk nyújtandó szolgáltatás paramétereit a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és az annak  

végrehajtásáról szóló 157/2005-ös Kormányrendelet, és a 83/2005-ös és 84/2005-ös Budapest Főváros Önkormányzatának rendeletei szabályozzák. 
Az elmúlt 7 évben társaságunk alkalmazta a fűtési idény fogalmát is, amely október 15 és április 15 közötti időszakra vonatkozott. A hőközponti 
berendezések korszerűsítése mára már feleslegessé teszi a fűtési időszakon belüli fűtési idény intervallum alkalmazását.

2012. január 01-től kezdődően érvényes üzemviteli megállapodással nem rendelkező vagy ún. eseti üzemviteli megállapodással rendelkező 
épületek esetében (ha külön megrendelés nem érkezik társaságunkhoz) a szabályozott üzemű fűtési szolgáltatást társaságunk május 15-én 
állítja le, majd szeptember 15-én újra elindítja.

„Borúra derű jön!”
 Végre közeleg a tavasz, és nemcsak a lakások érdemlik meg a nagytakarítást és a felújításokat, hanem a lakásokban lévő fűtési és meleg 

víz rendszerük is.

Önök is biztosan tudják, hogy a Fogyasztói tulajdonú fűtési rendszer karbantartási, hibaelhárítási feladata, mint a nevéből is következik a 
Fogyasztó/k feladata.

A szekunder oldali fűtési rendszer – ami a fővezeték hálózatból, a strangszabályzó szerelvényekből és radiátorokból (hőleadókból) áll – a 
lakóközösség tulajdonát képezi, ezért ezek karbantartásáról, felújításáról Önöknek szükséges gondoskodniuk. A Szolgáltató karbantartási, 
hibaelhárítási feladatai csak a szolgáltatói tulajdonban lévő fűtési rendszerekre – primer rendszerek, hőközpontok a fogyasztói vezeték  
csatlakozásig – terjed ki.

Sajnos a csövekben képződött rozsda – nem csak kívülről éri a korrózió a csővezetékeket hanem belülről is – iszapot képez, ami lerakódik a 
radiátorok alján, a szekunder oldali (fogyasztói oldal) fűtési és vízvezeték-hálózatokban, valamint azok szerelvényeiben. A vízkőképződés 
idővel dugulást eredményezhet, ezért, hogy ezt elkerüljék, időnként rendszertisztítást kell végeztetniük. 

Karbantartás nélkül a következő problémák léphetnek fel
 • A fűtési rendszerekben idővel belső korrózió léphet fel, amely csökkenti ezen rendszerek élettartamát. 
 • A rozsda és vízkő lerakódások rontják fűtési rendszerének hatásfokát.
 • A korrózió során képződő gázok, és a lerakódó rozsda rontja a radiátorok hőleadó képességét.
 • Szélsőséges esetekben a korrózió következtében a radiátorok és csőhálózatok kilyukadhatnak.
 • Idővel a javítási költségek többe fognak kerülni, mint a karbantartási költségek.
 • Vizsgálatok bizonyítják, hogy a megfelelően kezelt és rendszeresen karbantartott rendszerek jobb hatásfokkal működnek.

További szép tavaszias időt kívánunk Önöknek!
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