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A távhôszolgáltatás

településenként eltérô díjairól
Magyarországon közel 100 településen mûködik

távhôszolgáltatás, az egyes településeken a fo-
gyasztók költségei jelentôs mértékû eltéréseket
mutatnak. A távhôvel ellátott háztartások túlnyomó
többségét reprezentáló nagyobb városokban és
Budapesten érvényes legalacsonyabb és legma-
gasabb díjak között a különbség a 25%-ot is meg-
közelíti.

A parlament napirendjére tûzte az új, távhôszolgál-
tatásról szóló törvény megalkotását. A törvény
elôkészítésében részt vevôk, köztük a fogyasztói
érdekképviseletet ellátó civil szervezetek képviselôi
közül többen felvetették, hogy az ilyen mértékû
különbségek oka nem átlátható. 

Fontos továbbá, hogy a távhôvel ellátott háztartások
több mint 1/3-a Budapesten,  az egyik legmagasabb
díjú településen van. Tekintettel arra, hogy a
távhôszolgáltatás hatósági ármegállapító jogkörét a
települési önkormányzatok gyakorolják,    kézenfekvô-
nek tûnik az a téves következtetés, hogy az eltérések

Kedves (leendô) Ügyfelünk!

A K&H Bank a FÔTÁV Rt.-vel közös akciót
indított el, hogy Ön gyorsabban és egysze-
rûbben egyenlíthesse ki távhôszolgáltatási
számláját, postai sorban állás nélkül.

Adjon felhatalmazást csoportos
beszedési megbízás teljesítésére a
K&H Banknál FÔTÁV Rt.-s számlái-
nak fizetésére!

• A FÔTÁV továbbra is minden hónapban
megküldi Önnek a számlát.

• Amennyiben nem ért egyet a számla tar-
talmával, akkor lehetôsége van a számla
kifizetését a banknál letiltani.

• Amennyiben nem emelt kifogást, a FÔTÁV
a számla összegét, az Ön megbízása
alapján, lakossági bankszámlájáról auto-
matikusan leemeli.

A szolgáltatás elônyei:

• nem kell fejben tartania a csekkek fizetési
határidejét,

• nem kell a bankban, postán sorban állnia,
• számlái kifizetését továbbra is kézben

tarthatja, ellenôrizheti,
• a szolgáltatást a K&H Bank  6 hónapig díj-

mentesen nyújtja.

Csoportos beszedés
6 hónapig ingyen!

okai az árhatósági tevékenységben, vagy a szolgál-
tató kevésbé hatékony mûködésében rejlenek. 

A fôvárosi távhôdíj jelentôsen alacsonyabb lehetne,
ha a szolgáltatáshoz szükséges hôenergiát Buda-
pesten is olyan áron vásárolná a szolgáltató, mint ott,
ahol  az erômûvi díjak a legalacsonyabbak.

Az ábra 1. oszlopa             mutatja, hogy mennyibe
kerül jelenleg a távfûtés egy év alatt egy átlagos
budapesti háztartásnak.

Az ábra 2. oszlopa                 az ugyanilyen lakás éves
költsége ott, ahol a hôenergiát a legalacsonyabb
erômûvi hatósági áron vásárolja a szolgáltató. 
Ez a költség a budapesti költség 84%-a.

A 3. oszlop                 szerint, ha a FÔTÁV Rt. az összes
szükséges hôenergiát ugyancsak a legalacsonyabb
erômûvi áron vásárolhatná, a budapesti lakás fûtési
költsége a jelenleginek mindössze 82%-a lenne.

A díjak nagyságát befolyásoló számos tényezô közül
tehát döntô szerepe a távhôszolgáltató energiakölt-
ségének van. A vásárolt tüzelôanyag vagy hôenergia
költsége az összes költségek mintegy 60%-át teszi ki.

Lehetne Budapesten is olcsóbb
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Átlagos méretû és hôfogyasztású 
lakás éves fogyasztói költsége
2004. október 1-jén érvényes díjakkal  (áfával)
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Lehetne Budapesten 
is olcsóbb

Csoportos beszedés 
6 hónapig ingyen!

Ismét Társasházi
Közösképviselôi Fórum

2005. április

Hogyan veheti igénybe?

Amennyiben Ön már rendelkezik K&H
lakossági bankszámlával:

• de még nem csoportos beszedési meg-
bízással fizeti a FÔTÁV Rt. számláit, jöjjön
el bármely K&H-bankfiókba, ahol megad-
hatja a felhatalmazást a csoportos
beszedési megbízás teljesítésére. (Kérjük,
hozza el magával a FÔTÁV Rt. számláját!)
Az Ön részére e szolgáltatást a K&H Bank
díjmentesen nyújtja 6 hónapon keresztül.

Ha Ön még nem ügyfele a K&H-
banknak:

• Nyisson kedvezô feltételekkel K&H
lakossági bankszámlát, és a bank a szám-
lanyitást követôen, díjmentesen nyújtja a
FÔTÁV Rt. számára megadott csoportos
beszedési megbízását hat hónapon
keresztül.(Kérjük, hogy számlanyitáskor
hozza el magával a FÔTÁV Rt. számláját is!)

További információért hívja a K&H
TeleCentert a (06 1) 300 0000 számon,
vagy jöjjön el bármely K&H-bankfiókba!

Az akcióban a 2005. február 1. és július 31. között
megadott FÔTÁV csoportos megbízások vehetnek részt.
A K&H Bank a kondíciók módosításának jogát fenntartja.
Az egyes termékek leírását a vonatkozó szerzôdések,
Hirdetmények és az Általános Szerzôdési Feltételek tartal-
mazzák. K&H lakossági bankszámla EBKM=0,75%
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Ismét Társasházi Közös-
képviselôi Fórum

A Fôvárosi Önkormányzat 

2005. április 19-én 

(kedden) 15 órai kezdettel

ismét megrendezi 

a Társasházi Közösképviselôk Fórumát 

a Budapesti Kongresszusi Központban.

A fôvárosi közüzemek kihelyezett

ügyfélszolgálatai már 12 órától  

a résztvevôk rendelkezésére állnak.


