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Az okok a következôk:
Az alanyi jogú gázártámogatás megszûnésével a

FÔTÁV energiaköltsége jelentôsen megnövekedett,
amelybôl valóban az következne, hogy csak a hôdíj
emelkedjen. Kevéssé ismert azonban az, hogy 2007.
január 1-je elôtt az állandó költségek egy jelentôs
része – a felhasználói érdekképviseletek igényére és a
Fôvárosi Önkormányzat elvárásának megfelelôen – a
hôdíjba volt beépítve. Ennek következtében a fel-
használók a szolgáltatás állandó költségeinek egy
meghatározott részét 2006. december 31-éig a
hôdíjban fizették meg, miközben az alapdíj az indokolt-
nál alacsonyabb volt. 

Azzal, hogy az alapdíj a hôdíjjal megegyezô mérték-
ben nôtt, a távhôdíj szerkezetében helyreállt a rend: a
felhasználók az alapdíjban a szolgáltatás – fogyasztás-
tól független – állandó költségeit, a hôdíjban pedig a
fogyasztástól függô változó költségeit térítik meg.
Vagyis 2007. január 1-jétôl a szolgáltatás valós költ-
ségszerkezete tükrözôdik a díjszerkezetben.

Kinek jó ez? – kérdezik sokan. 
Az alap- és hôdíj 48-52 százalékos arányának fenn-

tartása egyaránt szolgálja a felhasználók és a szolgál-
tató érdekeit, még akkor is, ha ezt nem mindig látják be
az érintettek. 

Abban az esetben például, ha a legutóbbi ármegál-
lapítás során az alapdíj változatlan marad, a hôdíjnak
lényegesen nagyobb mértékben, 86 százalékkal kellett
volna emelkednie. Ekkor azonban a felhasználó a
hôdíjban téríti meg – a fogyasztásától függôen – az
állandó költségek egy részét is, így egy hidegebb fûtési
idôszakban a felhasználók az indokoltnál többet
fizetnek a szolgáltatásért. 

A hátrányok és kockázatok között kell megemlíteni
azt is, hogy amennyiben csak a hôdíj növekedett volna
a már említett 86 százalékos mértékben, akkor az éves
díj jelentôs részét, közel 80 százalékát a fûtési idény 6
hónapjában kellene megfizetniük a felhasználóknak. Ez
a nagyfogyasztású téli hónapokban még magasabb
összegû számlákat okozna. Igaz, hogy a nyári idôszak
számlái alacsonyabbak lennének a megszokottnál, de
sok háztartás számára jelentene gondot a hat, jelen-
leginél is jóval nagyobb összegû téli számla. 
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Az energiatámogatás igénylésével még nem késett el.
Amennyiben az igénylôlapot 2007. március 31-éig a
Magyar Államkincstár részére beadja, a támogatás
visszamenôleges hatállyal jár a 2007. év elsô három
hónapjára is. Amennyiben anyagi helyzetében az év
során olyan változás következik be, ami jogosulttá teszi
Önt az energiatámogatásra, kérjük, minél elôbb nyújtsa
be igényét. 

Március 31-ét követôen az igénylés benyújtásának
hónapját követô hónap elsô napjától már számíthat a
támogatásra.

Az energiatámogatás igényléséhez szükséges
nyomtatványt a Magyar Államkincstár (MÁK) minden
háztartás számára postázta. 

Aki a távhô-támogatási adatlap kitöltéséhez
segítséget szeretne kapni, esetleg igénylôlapra
van szüksége, a 189-es kormányzati zöld szám
mellett személyesen fordulhat a fôváros munkaü-
gyi kirendeltségeinek bármelyikéhez, illetve az
Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatósághoz
(ONYF) is. Internet hozzáféréssel rendelkezôk a
távhôtámogatás igénylésének feltételeivel kap-
csolatos információkat, valamint az igénylôlapokat

a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján
www.szmm.gov.hu is megtalálhatják.

Távhôszolgáltatás esetében energiatámogatásra azok
jogosultak, akiknek háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó jövedelem nem haladja meg a 94.955 forintot.

Az igénylés kitöltéséhez kapcsolódó azonosítók
megadása ügyében hívja a FÔTÁV Zrt. telefonos ügyfél-
szolgálatának zöld számát, a 06-80-200-108-at.

A támogatás mértéke 2007. február 15-ét követôen
benyújtott igénylések esetén – az öregségi nyugdíjminimum
300 forintos emelése miatt – az alábbiak szerint alakul:

Az energiatámogatás mellett a fôvárosi díjkompen-
záció a lakóhely szerint illetékes kerületi polgármes-
teri hivataloknál továbbra is igényelhetô, erre a célra
825 millió forint támogatást nyújt a „HÁLÓZAT –
Budapesti Díjfizetôkért és Díjhátralékosokért” Alapít-
vány a legalacsonyabb jövedelmûek számára.

A Fôvárosi Önkormányzat minden egyes
díjmegállapítás elôtt részletes, mindenre kiterjedô
vizsgálatot végez a távhôdíjemelés indokolt-
ságáról, különös tekintettel az alapdíjak növeke-
désének szükségességérôl. Így történt ez a
legutóbbi ármegállapítás alkalmával is.

Ügyfeleink közül sokan nem értik, hogy miért kellett
az alapdíjat a hôdíjjal megegyezôen megemelni,
amikor az alanyi jogú gázártámogatás 2007. január 1-jei
átalakítása csak a távhôszolgáltatás energiaköltségét
növelte, és az alapdíjban fizetendô, úgynevezett
állandó költség nem változott. 

Egy fogyasztási egységre A távhôfogyasztás

jutó havi jövedelem esetében az energiatámogatás

fajlagos bruttó összege

( Ft / Fogy. egys. )

54 260-ig 1680 Ft/GJ

54 261 - 67 825 1380 Ft/GJ

67 826 - 81 390 1068 Ft/GJ

81 391 - 94 955 768 Ft/GJ

Az alapdíjemelésrôl



A 2007. március végén kibocsátott, (jelen) áprilisi
számla a 2007. februári hôfogyasztás hôdíját, valamint
a 8,4%-kal megemelkedett tárgyhavi alapdíjat tartal-
mazza.

Az energiatámogatás azoknak az ügyfeleknek
csökkenti az áprilisi távhôszámláját, akiknek adatait a
Magyar Államkincstár társaságunknak 2007. március
12-éig elektronikus úton átadta.

Azon ügyfeleinknek, akiknek az Államkincstár hatá-
rozatában 2007. január 1-jétôl állapította meg az
energiatámogatásra való jogosultságot, azonban
adataikat csak 2007. február 12-e után juttatta el az
Államkincstár társaságunknak, az áprilisi számlában
visszamenôlegesen érvényesítésre kerül a támo-
gatás.

Ezen ügyfeleink két számlát kapnak:
- az egyik az aktuális tárgyhavi számla, amely tartal-

mazza a februári hôfelhasználáshoz kapcsolódó
energiatámogatást, 

- a másik pedig a januári hôfelhasználáshoz kap-
csolódó egyhavi energiatámogatást tartalmazó
jóváíró számla. A szolgáltató a jóváíró számla
végösszegét átvezette az aktuális tárgyhavi szám-
lára, így a két hónapra járó támogatás együtt
csökkenti a fizetendô számla végösszegét.
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Az energiatámogatás elszámolása

Májusban sorsolunk
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Tavaly meghirdetett nyereményakciónknak meg-
felelôen 2007 májusában kisorsoljuk azt a három
csoportos beszedési megbízással rendelkezô
szerencsés fogyasztónkat, akik ünnepélyes keretek
között átvehetik az értékes nyereményeket. A sor-
soláson azok vesznek részt, akik a 2006. november 1-je
és 2007. április 30-a közötti idôszakban minden
távhôszámlájukat csoportos fizetési móddal egyen-
lítették ki.

A nyereményakció fôdíja egy Ford Fiesta 1.4
személygépkocsi, a második díj egy kétfôs tengerpar-
ti nyaralás Horvátországban, a harmadik díj
egy szintén kétfôs londoni hétvége. 

I. díj

II. díj

III. díj

Ford Fiesta 1.4 személygépkocsi

1 hetes horvátországi tengerparti 
nyaralás (2 fô részére)

Hétvége Londonban (2 fô részére)
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