
HÍRLEVÉL 2007. november

További információk: www.fotav.hu

HÍRLEVÉL 2007. különszám  
Új díjszerkezet

Változott a díjszerkezet
A Fővárosi Közgyűlés a fogyasztók, illetve a fogyasztói érdekképviseletek kérésére 2007. decemberi ülésén dön-

tött a díjszerkezet, vagyis a távhőszolgáltatási alapdíj-hődíj arányának módosításáról. Így 2008. január 1-jétől az 

alapdíj csökken, a fogyasztástól függő hődíj pedig emelkedik. Eddig az átlagos hőfogyasztású háztartás éves 

távhőköltségében az alapdíj 48%-ot, a hődíj 52%-ot tett ki. 2008. január 1-jét követően – átlagos fogyasztás mellett, 

éves szinten – az alapdíj 35%-ra, a hődíj 65%-ra módosul. 

A módosított alapdíj-hődíj arány előnye: 
• a felhasználók számára alacsonyabb alapdíj-fizetési terhet (fix-költséget) jelent,

• a nyári hónapokban így a számlán szereplő összeg kisebb lesz, 

• a jelenleginél magasabb hődíj miatt nagyobb hődíj-megtakarítás lehetőségét biztosítja. Ez növeli a fel-

használók érdekeltségét az energia-megtakarításban, amely a hőfogyasztás csökkenését, ezáltal pedig a 

távhőköltség mérséklését eredményezheti. A továbbiakban pedig az energia-takarékossági célú beruházá-

sok megtérülését is javítja.

A fogyasztói érdekképviseletek – a Lakásszövetkezetek és Társas-

házak Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége (LÉTÉSZ), a Lakásszövet-

kezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ), az Országos Fo-

gyasztóvédelmi Egyesület (OFE), a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

jogelőde a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, továbbá az Országgyűlési 

Biztos Hivatala képviselői – az új alapdíj-hődíj aránnyal egyetértettek.

A módosított díjszerkezet átrendezi a távhőszámla havi összegeit

Azoknak a fogyasztóknak, akik az alapdíjat légköbméter után fizetik a fűtési és vízfelmelegítési alapdíj 

együttesen 27,1%-kal csökken, míg a hődíj 25%-kal emelkedik.

Az alapdíj-hődíj új aránya nem csak módosítja, át is rendezi a havi távhőszámlák eddigi összegeit. A mó-

dosítás miatt a 2008. január, február, március és május havi távhőszámlák megemelkednek, viszont a nyári hónapok 

számlái csökkennek. Tehát a téli hónapok fogyasztásait tartalmazó magasabb összegű számlák az alacsonyabb 

összegű - a fűtési időszakon kívüli hónapok - számláiban térülnek meg. A módosított díjszerkezet következtében nem 

emelkednek a felhasználók éves szintű távhőköltségei átlagos időjárás mellett. 

A módosított díjszerkezet kockázatai
Az új díjszerkezetnek azonban nemcsak előnyei, hanem 

kockázata is van. A legnagyobb kockázatot az időjárás 

jelenti, mivel az átlagnál hidegebb fűtési időszaknál a ma-

gasabb hőfogyasztás miatt a fogyasztók éves távhőköltsége 

nőhet. Ez fokozottan érvényesül azoknál az épületeknél, 

amelyeknek a hőfogyasztása az átlagosnál magasabb. Vi-

szont az átlagnál enyhébb fűtési időszak az alacsonyabb 

hőfogyasztás következtében kisebb összegű távhőszámlát 

fog eredményezni. A Fővárosi Közgyűlés az időjárás vál-

tozásából adódó kockázatok elkerülésére 2008. január 1-

jétől egy választható tarifa-típust hoz létre.
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Az új választható tarifa 
A fent leírtak mellett 2008. január 1-jétől a felhasználók a 35-65%-os alapdíj-hődíj arányú tarifa helyett egy 

új választható tarifa megfizetését is igényelhetik. A választható tarifában a 48-52%-os arányú alapdíj-hődíj 

fizetése mérsékli az átlagnál magasabb hőfogyasztásból származó távhőszámlákat, és változatlanul tartja az 

eddig megszokott havi fizetési terheket. Azoknak a fogyasztóknak tehát, akiknek a hőfogyasztása az átlagnál 

magasabb, illetve akik az átlagtól eltérő időjárásból származó negatív kockázatokat, valamint a módosított 

díjszerkezet miatt a havi távhőszámlák átrendeződését nem szívesen vállalják, dönthetnek a 35-65%-os 

alapdíj-hődíj arányú díjtételek helyett a 48-52%-os alapdíj-hődíj arányú díjtételek fizetése mellett.

Ezt a tarifát 2008. január 1-jétől folyamatosan lehet választani, melyet FŐTÁV Zrt.-vel megkötött szerződésbe kell 

foglalni. A megállapodás minimum 12 naptári hónapra köthető, és évenként meghosszabbítható. 

A választható tarifa fizetését a tulajdonosi közösség együttesen vállalhatja, az épületen 
belül az egyes lakások tulajdonosai külön-külön nem.
A közösségek tarifa-választását társaságunk – új szolgáltatásként – tarifa-tanácsadás bevezetésével segíti elő. 

A tarifa-tanácsadás az ügyfélszolgálatainkon kérhető. Amennyiben az Önök tulajdonosi közössége a 48-52%-os 

alapdíj-hődíj arányú tarifa fizetését választja, abban az esetben az erre vonatkozó megállapodást 2008. január 2-től 

az ügyfélszolgálati irodáinkon lehet megkötni. A tarifa választás feltételeit részletesen a lakossági távhőszolgáltatási 

díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhőszolgáltatási csatlakozási díjakról szóló – több-

ször módosított – 84/2005. (XII.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza. Ha az Önök tulajdonosi közössége a 

távhőszolgáltatási díjat az általános – 35-65%-os alapdíj-hődíj arányú – díjtételekkel kívánja fizetni, abban az esetben 

semmi tennivalójuk nincs.

  

A 2008. január 1-jétől érvényes lakossági (háztartási) célú távhőszolgáltatási díjak leggyakrabban alkalmazott, leg-

fontosabb tételeit a következő táblázat tartalmazza. A teljes tarifatáblázat megtekinthető a www.fotav.hu honlapon, 

valamint az ügyfélszolgálatokon.

Általános díjtételek

Megnevezés Mértékegység Díjtételek *

I. Közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat esetén alkalmazott díjtételek

Együttes alapdíj (vízfelmelegítési  

és fűtési alapdíj)

Ft/légm3/év 506,88

Hődíj hőközponti hőmnnyiségmérés esetén Ft/GJ 2 949

Közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat  
és hőközponti hőmennyiségmérés esetén választható díjtételek

Megnevezés Mértékegység Díjtételek *

I. Egy összegű díjfizetés esetén választható díjtételek (az a fogyasztói közösség élhet vele, amely nem kéri a 

távhődíj fogyasztási helyenkénti megosztását, és vállalja a díjak egyösszegű kifizetését.)

1. Együttes alapdíj (vízfelmelegítési és fűtési 

alapdíj)  

Ft/légm3/év 208,56

2. Hődíj Ft/GJ 3 883

II. A díjfizetés módjától függetlenül választható díjtételek (a tájékoztatóban szereplő választható tarifa)

1. Együttes alapdíj (vízfelmelegítési és fűtési 

alapdíj)

Ft/légm3/év 695,28

2. Hődíj Ft/GJ 2 359

*A díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.


