
FŐTÁV hírlevél
A FŐTÁV Zrt. 2009. augusztusi hírlevele

08

Ismét csökken a távfűtés ára Budapesten 

 A FŐTÁV Zrt. ügyfelei a társaság ígéretéhez híven jelentős költ-
ségcsökkenésre számíthatnak, mivel a vállalat hamarosan 10,5%-kal 
csökkenti a hődíjat. Ez egy átlagos méretű és fogyasztású, 52m2-
es lakás esetében évente bruttó 19 ezer Ft megtakarítást jelent. A 
FŐTÁV Zrt. benyújtotta kezdeményezését a Magyar Energia Hivatal-
nak, így a Hivatal döntését követően – várhatóan 2009. szeptember 
1-jétől – kevesebbet kell majd fizetni a hődíjért. A hődíj mérséklésé-
nek pontos mértékéről a sajtóból tájékozódhatnak a Magyar Energia 
Hivatal döntését követően. 
A díjcsökkentés független attól, hogy 2009. augusztus 1-jétől az 
Európai Bizottság jóváhagyása révén a távhőszolgáltatás a 18%-os 
áfakulcsba került. A hődíj csökkenésének oka, hogy a 2009. július 
1-jétől kezdődő 2009/2010-es gázévben mind a FŐTÁV Zrt., mind 
pedig a számára hőt termelő erőművek olcsóbban szerzik be a sza-
badpiacról a földgázt. A földgáz szabadpiaci árának csökkenésével 
így a cég energiabeszerzési költségei is mérséklődnek. Mindemellett 
a FŐTÁV a hődíj csökkentést követően is fenntartja az év elején beve-
zetett, gigajoule-onként nettó 200 forintos energetikai kedvezményt.

A FŐTÁV a versenyképesség érdekében 2007. óta folyamatosan 
csökkenti működési költségeit, így 2009. február 1-jétől csökkent 
mind az alapdíj, mind pedig a hődíj, és ezt a tendenciát a későbbi-
ekben is folytatni kívánja.
A fenti lépések eredményeként a távhőszolgáltatás hamarosan a 
legolcsóbb fűtési mód lehet Budapesten.

ÖKOPlusz kivitelezések 2009-ben

 Az ÖKOPlusz program sikerét mutatja, hogy július 31-ig, a pályázat beadási határidejéig 512 épület (45.000 lakás) döntött a FŐTÁV 
által kínált pluszok elfogadásáról, és hozott határozatot az ÖKOPlusz programban való részvételről.
A pályázat elkészítése és beadása után azonban a lakástulajdonosoknak dönteniük kell arról, hogy mikor szeretnék megvalósítani a 
konkrét kivitelezési munkát, az épület fűtési rendszerének korszerűsítését. A kérdés azért is nagyon lényeges, mert a legtöbben az 
idei telet már szabályozható, takarékos fűtéssel szeretnék kezdeni. Ennek érdekében a lakóknak arról kell dönteniük, hogy kivárják-e 
a pályázati döntéshozatal folyamatát, vagy – bízva a támogatás elnyerésében – még a döntés előtt elkezdik saját költségre a munkát.
Azoknak a lakóközösségeknek, akik a pályázati összeg előfinanszírozásán gondolkodnak, a FŐTÁV Zrt. segítséget nyújt a legideálisabb 
megoldás megtalálásában. A beruházás mielőbbi megvalósítását azért érdemes mérlegelni, mert így a megtakarítás is előbb, már az 
idén jelentkezik. A FŐTÁV Zrt. valamennyi beadott pályázattal rendelkező közösséggel felveszi a kapcsolatot, hogy közösen alakítsák ki 
a legjobb megoldást az ÖKOPlusz program, és így az olcsóbb fűtéshez szükséges munkák lebonyolítására.

Mikor kezdünk fűteni?

 Tavaly az időjárás szeptember közepén úgy lehűlt, hogy a hónap végére szinte 
minden budapesti lakásban működött a fűtés. A rendkívüli időjárást soha nem lehet 
kizárni, de ahhoz, hogy a FŐTÁV Zrt. a fogyasztók megrendelésére meg tudja kez-
deni a fűtést, szükséges, hogy az épületek központi fűtési rendszerei üzemképes 
állapotban legyenek.
Az épület fűtési rendszerének átvizsgáltatása – és adott esetben egy próbafűtés – le-
hetővé teszi, hogy a valódi hideg beálltával a megrendelést követő néhány órán belül 
elindítható legyen a fűtés. Fontos tehát, hogy minden épületben időben megtörténjen 
a fűtési rendszer beüzemelése, amiért a társasház vagy lakásszövetkezet nevében 
eljáró képviselő a felelős. Az időben elvégzett karbantartás és az üzemképes állapot 
azt követő fenntartása mindenki közös érdeke, mert így a FŐTÁV Zrt. megrendelésre 
elindítja a fűtést.
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Számlafizetés mobiltelefonról

 Ha már elege van számlái „sárga csekken” történő fizetéséből és a vele járó postai sorban állásból, próbáljon ki valami 
sokkal kényelmesebbet! A mo-bill® számlafizetési szolgáltatással Ön mobiltelefonja segítségével, bankszámlájáról fizet, mégpedig 
akkor, amikor Önnek tetszik! 

Próbálja ki mobilján!
A belépéshez küldje a mobill kódszót a 06 70 70 60 500 (alapdíjas) telefonszámra, vagy látogasson el 
mobilja böngészőjével a wap.mo-bill.hu oldalra! 
Bővebb információ: www.mo-bill.hu

A mobilos számlafizetési szolgáltatás használata regisztrációhoz kötött! A regisztrációs űrlapot átveheti 
ügyfélszolgálatai irodáinkban, vagy kérheti telefonon, sőt, akár SMS-ben is igényelheti. Ehhez küldje el a 

FOTAV kódszót és a 8 jegyű ügyfélazonosítóját SMS-ben a 06 70 70 60 500 (alapdíjas) telefonszámra (pl. FOTAV 12345678) és mi 
postázzuk Önnek a regisztrációs űrlapot, valamint további információkat. Az űrlapot az Internetről a www.mo-bill.hu címen is letöltheti.

Ügyfélszolgálatok augusztus 29-én zárva tartanak

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a FŐTÁV Zrt. ügyfélszolgálatai 2009.  
augusztus 29-én (az augusztus 21-ei pihenő nap helyetti szombati munkanapon) techni-
kai okok miatt ZÁRVA tartanak!

Az éjjel-nappal hívható műszaki hibabejelentés azonban változatlanul várja a hívásokat, 
a 06-40-200-108-as telefonszámon (2-es menüpont).

Megértésüket köszönjük!

2009. július 1-jétől meghosszabbított nyitva tartással állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Ügyfélszolgálati irodáink: 
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

Telefonszámunk:
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 ugyan-
ezen a 06-40-200-108-as számon, a 3-as menüpont válasz-
tásával.

További információ:  www.fotav.hu
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