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A magyarországi lakásállomány a
szakemberek szerint felújításra,
korszerûsítésre szorul. Igaz ez az
épületek fizikai állapotára éppen
úgy, mint a gépészeti beren-
dezésekre. 

A felújítás ugyan pénzbe, idôbe
és energiába kerül, ugyanakkor,
csökkenti az üzemeltetés költ-
ségeit, növeli a lakás komfortját és
nem utolsó sorban annak értékét.
Hosszú távon tehát mindenképpen
megtérülô befektetés a felújítás,
mégis elmondható, hogy a
várhatónál kevesebben vállalkoz-
nak rá. Ez azért is furcsa, mert a
korszerûsítés nagyságrendekkel
kevesebbe kerül, mint egy új épület
elkészítése, s az elérhetô komfort
akár azonos is lehet.

Mindenképpen gondot okoz
azonban, hogy egyes épülettípusoknál a felújítás laká-
sonként nem végezhetô el. Ilyenek az iparosított tech-
nológiával készült házak, ahol az épületgépészet
összefüggû rendszer alkot. A lift, a szellôzés, a víz- és
csatornahálózat, a kémény vagy az épület szerkezeti
elemei azonban nemcsak az iparosított technológia
esetén alkotnak összefüggô rendszert, hanem vala-

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, úgy 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.

Nem változik a távhôdíj

Csoportos beszedés
6 hónapig ingyen!

mennyi többlakásos épületnél,
(legyen szó gázkazános vagy
távfûtéses központi fûtésrôl,)
egységes rendszerként üzemel. A
központi fûtési rendszereknél a
teljes vagy részleges önállóság, a
mérhetôség és szabályozhatóság
szintén kialakítható. 

A fûtési rendszerek egyedi
szabályozásával és mérésével
kapcsolatos igények egy korsze-
rûsítés részeként teljesíthetôek, és
az épület hôszigetelésének ja-
vításával, a nyílászárók cseréjével
jelentôs költségcsökkenés érhetô
el. Ezen túlmenûen a lakás piaci
értéke is emelkedik. 

Remélhetôen ezeket a szem-
pontokat mind többen méltá-
nyolják majd, és kihasználják
azokat a támogatási formákat is,

amelyek a felújítások költségeit mérsékelni hivatottak.
A felújítások elvégzéséhez az állam és az önkor-
mányzatok is jelentôs támogatást nyújtanak. 

A támogatáshoz jutás általános feltételeit a lakáscélú
állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) számú
kormányrendelet tartalmazza. Egyes támogatások
elnyerése pályázat útján lehetséges.

A távhôdíjak mérsék-
lésének következô lépé-
seként a nyár folyamán
befejezôdik a Füredi úti
és az Újpalotai fûtô-
mûvekben a gázmo-
toros erôtelepek épí-
tése. Ennek köszön-
hetôen a fûtômûvekbôl
ellátott fogyasztók táv-
hôdíja csökken majd.   

A FÔTÁV Rt. tájékoztatta a Fôvárosi Önkor-
mányzat illetékes fôpolgármester-helyettesét a
januári energia árváltozás társaságot érintô hatá-
sairól.

Az árváltozás érintette a FÔTÁV Rt-t is, hiszen
mind a fûtômûveiben felhasznált földgáz, mind az
erômûvekben elôállított, vásárolt hô- és villamos
energia ára növekedett. 

Vajda Pál fôpolgármester-helyettes úgy
nyilatkozott, hogy ebben a fûtési idényben
nem kezdeményezik a távhôdíjak emelését.

Értéknövelô felújítás 



A tervek szerint halad a
hôközpont-építési 
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2005. március

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%

A FÔTÁV Rt. célul tûzte ki a kapcsolt
épületek mielôbbi felszámolását, az épü-
letenkénti önálló hôközpontok teljes körû kié-
pítését. 

Ennek érdekében tavaly programot
indított a társaság, amely évi több száz
új hôközpont kialakítását teszi lehetôvé.
Az elmúlt évben a szolgáltató 267 új
hôközpontot építtetett meg, valamint 20, már
meglévô fogyasztói hôközpont teljes körû
felújítását végezte el. Az új, fogyasztói
hôközpontok létesítése 2004. évben több mint
3,3 milliárd forintot igényelt.

Idén a program hasonló ütemben foly-
tatódik. 2005. évben szintén további 267 új
fogyasztói hôközpont épül és 52 már meglévô
hôközpont teljes felújítására kerül sor. 

A hôközpontépítés feltétele a fo-
gyasztói közösségekkel történô meg-
állapodás létrejötte.

Az ez évi létesítésekre  vonatkozó meg-
állapodásokat a szolgáltató már megkötötte
az érintett fogyasztói közösségekkel, így ez
nem hátráltatja majd a megvalósítást. A hô-
központi beruházások az idén több mint 3,5
milliárd forintba kerülnek.

Az épületenkénti hôközpontok meg-
építése megszünteti a kényszer-
közösséget és az ebbôl származó
vitákat a kapcsolt épületek tulajdonosai
között, és egyúttal biztosítja épü-
letenként a hômennyiségmérés és az
önálló hôenergia-gazdálkodás lehe-
tôségét. 

Helyben is lehet fizetni

2005. március hónaptól kezdôdôen pénztár
mûködik a FÔTÁV Rt. Észak-budai (III. kerület
Szôlô u. 66-68.) és Kelet-pesti (Árkád üzlet-
központ, X. kerület Örs vezér tere 25/b.) ügy-
félszolgálatán, ezáltal a fenti két irodában 
is lehetôség lesz a számlatartozásokat hely-
ben rendezni. Az ügyfélszolgálati pénztárak-
ban egyelôre csak készpénzes befizetésre
lesz mód.


