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Terjednek a szennyező fűtési módok

A szénmonoxid hagyományosan legnagyobb mértékben 
a közlekedésből, az ipari tevékenységekből, az erőművek  
működéséből, és csak kisebb részben a fűtési energiafelhaszná-
lásából kerül a városi levegőbe. Az elmúlt években azonban az 
üzemanyag-fogyasztás visszaesett, illetve a válságidőszakban 
megállt az ipar és a hazai erőművek termelésének növekedése 
is, a szénmonoxid koncentráció mégis emelkedett, jelezve, itt is 
a lakossági tüzelő-anyag-felhasználásban keresendők az okok. 
 
Az adatokból az látszik, hogy ahol 
erre mód van, mind többenváltják fel a  
hatékonyabb földgáztüzelést kevésbé 
hatékony fa- és szén-, sőt akár szemét-
tüzeléssel is. Ráadásul egyre több a 
nem kellően karbantartott, koros kazán, 
amelyekre tökéletlen égés jellemző. A 
fa és a szemét tökéletlen égése során pedig rákkeltő, aromás 
szénhidrogének keletkeznek, amelyek közül az egyik legveszé-
lyesebb a benzopirén. Utóbbi vegyület légköri koncentráció-
jának alakulása az elmúlt években teljesen elszakadt az átlag-
hőmérséklet indokolta hőigényváltozástól – azaz hiába fűtöttek  
kevesebbet a háztartások, mind magasabbra szökött ez a mutató.
Csak Budapesten minden 10 ezer, a környezetbarát távhőre  
átálló  lakás évente mintegy 27  tonnával  csökkentené a  
nitrogénoxid-,  illetve 3 tonnával a kéndioxid-szennyezést. 

Tudta-e Ön, hogy…?

A távfűtés kedvező, környezetbarát jellegének oka, hogy az 
egyéni fűtési rendszerek lokális és tisztítatlan kibocsátásával 
szemben a távhőtermelés emissziója a sűrűn lakott területektől 
távolabb, nagy magasságban jelentkezik, korszerű, füstgáztisz-
tító technológiák alkalmazásával. A káros anyagok koncentrá-
ciójának csökkenése számos „forintosítható” egészségügyi és 
gazdasági kárt, illetve azok utólagos költségeit képes megelőzni.
A főként a távhőtermelésben résztvevő, kapcsoltan hőt és ára-
mot termelő hatékony energiatermelés évi egymilliárd köbméter 
földgáznak megfelelő primerenergia-megtakarítást jelentett Ma-
gyarország számára az elmúlt évtizedben – újabb, évi kétmillió 
tonna széndioxid emisszióját előzve meg. 
Ez  a  széndioxid-mennyiség  annyi,  amennyi  600-700  ezer 
lakás teljes éves földgázfelhasználásából adódik, illetve 80 
millió fa éves széndioxid-megkötésének felel meg.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfélszol-
gálata hívásaikat munkanapokon hétfőtől szerdáig 8 és 17 óra 
között, csütörtökön 8-tól 20 óráig, pénteken pedig 8 és 15 óra kö-
zött fogadja. A műszaki hibabejelentésre 0-24 óráig lehetőségük 
van az ügyfeleknek.

Elérhetőség: 06-1-700-7000

Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válasszák a ké-
nyelmes online időpontfoglalást honlapunkon, a Lakossági ügyfelek/
Ügyfélszolgálat/Ügyintézés személyesen menüpontban!  

Abban az esetben, ha írásban fordulnak társaságunkhoz, javasoljuk, 
hogy a honlapunk (www.fotav.hu) nyitólapján elérhető „Írjon 
nekünk” elektronikus csatornát használják. 

Személyes adatok védelmében
Tényfogyasztás figyelemmel kísérése
Leginkább télen „támad” a szmog

Minden kedves ügyfelünknek sikerekben 
gazdag boldog új évet kívánunk! FŐTÁV Zrt.

 2017 
Boldog 
új évet!

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:



Csoportos beszedési megbízás 

Amennyiben Ön rendelkezik lakossági folyószámlával, úgy a 
postai sorbaállás helyett, választhatja az úgynevezett csoportos  
beszedési megbízás alapján történő fizetési módot számlái  
kiegyenlítésére. Ez azt jelenti, hogy felhatalmazza számlavezető  
pénzintézetét arra, hogy a jövőben távhőszámláit a FŐTÁV 
Zrt. részére folyószámlájáról teljesítse. Társaságunk a számla  
fizetési határidejének napján (elektronikusan) nyújtja be a bank 
felé terhelésre a beszedési állományt. A megbízásra vonatkozó 
meghatalmazást számlavezető Bankjánál adhatja meg, akár  
internetbankon keresztül is.

Egészséges nagyvárosi élet

Élhetőbb városi környezet, a fűtési idényben is tisztább levegő,  
biztonságosabb otthonok – néhány a távfűtés széleskörű 
használatának előnyei közül. Csak Budapesten minden 10-10 
ezer gáz- vagy fafűtésről környezetbarát távhőre váltó háztartás 
és közület évi mintegy 47 tonnával csökkenthetné a fűtési eredetű  
károsanyag-kibocsátást, évi 8 ezer tonna, üvegházhatásért 
részben felelős széndioxidtól is mentesítve a várost. 

A FŐTÁV modellszámítása alapján a mindennapokban is érzékelhető 
javulást hozna Budapest életében, ha az összes fővárosi lakást és 
középületet a távhőrendszerre kapcsolnák. 
A belvárosi károsanyag-kibocsátás csökkentése azt is jelentené, 
hogy jelentősen visszaesne a fűtési szezonban a szmogriadóra 
okot adó légszennyezettségi állapot kialakulása a fővárosban. 
Minden tízezer lakás vagy közület átállásával összesen évi  
13 tonna por kibocsátásától is mentesülne Budapest.

Leginkább télen „támad” a szmog

Az egyedi fűtési rendszerek külön-külön jóval nagyobb meny-
nyiségben bocsátanak ki káros anyagokat, mintha ugyanazt a  
hőmennyiséget egy hatékony, nagy teljesítményű kazán termelné  
meg. Éppen a magasabb káros-anyag-kibocsátás az, ami miatt 
az elmúlt években a légköri károsanyag-koncentráció növekedett  
Budapesten a fűtési idényben. 

A külső átlaghőmérséklet csökkenésével nemcsak a széndioxid, 
hanem más légszennyező anyagok (például kéndioxid, 
nitrogénoxidok és szálló por) koncentrációja is erőteljesen 
megemelkedik, ami a legkisebb mértékben sem szolgálja a 
városlakók egészségét. 
Az egyéb jelentős légszennyezők – ide tartozik a közlekedés vagy 
az ipar, az üzemek – kibocsátása nem szezonális ilyen mértékben, 
vagyis a fővárosi kibocsátás növekedése legnagyobb mértékben 
az épületek fűtésének következménye télen. 
Az elmúlt években Budapest légköri kéndioxid- és szénmonoxid-
koncentrációja a téli külső átlaghőmérséklet növekedésével együtt 
emelkedett, miközben az enyhébb időjárás miatt a fűtési hőigény 
csökkent. A kéndioxid-koncentráció növekedésének egyértelmű 
forrása a lakások fűtése, hiszen a korábban jelentős kibocsátó 
erőműveket mára mindenütt felszerelték kénleválasztóval, illetve 
a közlekedésben felhasznált üzemanyagok kéntartalma is nulla 
közelébe csökkent.

Személyes adatok védelmében

Az ügyfél adatok védelme érdekében ügyfélszolgálati csator-
náinkon (személyes, telefonos és írásos) konkrét díjfizetési 
és számlázási információt kizárólag a rendszerünkben  
nyilvántartott díjfizetőnek adhatunk. A díjfizető akadályozta-
tása esetén természetesen meghatalmazottja is eljárhat, két 
tanú aláírásával ellátott meghatalmazással, melynek forma-
nyomtatványa a honlapunkon (www.fotav.hu) a nyomtatványok 
között megtalálható és letölthető. Meghatalmazás hiányában 
ügyintézőink csak általános felvilágosítással szolgálhatnak. 

Személyes ügyintézéshez kérjük, hogy okmányait 
(személyi igazolvány vagy jogosítvány, valamint lakcímkártya) 
minden esetben vigye magával. 

Tényfogyasztás figyelemmel kísérése

A részszámlák utolsó oldalán megtalálható az épület hőfogyasz-
tásából - a közös képviselet rendelkezése alapján - az adott  
ingatlanra megállapított hőfogyasztás, mint tényfogyasztás,  
továbbá a már kiszámlázott részhőmennyiségek és a tényfo-
gyasztás közötti különbözet is. Ebből adódóan Ön folyamatosan  
nyomon követheti, hogy a tényleges fogyasztáshoz képest 
alul-, vagy túlszámlázásban van-e, és ennek ismeretében - a 
részszámlázási időszak alatt egy alkalommal - módosíthatja a 
részhőmennyiség mértékét az arra vonatkozó nyomtatványon, 
amely honlapunkon (www.fotav.hu) a nyomtatványok között 
megtalálható, vagy internetes ügyfélszolgálatunkon. Ezzel  
kiküszöbölhető, hogy a tényfogyasztás és a részszámlák  
összegei közötti különbözetet tartalmazó elszámoló számla, 
jelentős hőmennyiség/hődíj különbözetet (terhelést) tartalmazzon. 


