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A FŐTÁV ügyfeleinek költségei nem növekedtek július 

1-jétől, a vállalat kompenzálja az áfa-emelést 

 A FŐTÁV Zrt. ügyfelei számára nem drágult 2009. július 1-jétől a 25%-ra emel-

kedő általános adókulcs miatt a távhő. A fővárosi távhőszolgáltató vállalat ugyan-

is 2009 júliusában alapdíjkedvezmény nyújtásával kompenzálta az áfa 5%-os nö-

vekedését. 2009. augusztus 1-jétől pedig a 18%-os, kedvezményes adókulcsba 

kerül a távhőszolgáltatás, ami a költségek csökkenését jelenti majd a távhőt hasz-

náló lakosoknak. 

Az Európai Bizottság jóváhagyásával 2009. augusztus 1-jétől a távhőszolgálta-

tás – a kenyérrel és a tejjel együtt – a 18%-os, kedvezményes adókulcsba tarto-

zik majd, szemben a gázszolgáltatás 25%-os adókulcsával. A 2009. augusztusá-

tól 18%-ra csökkenő áfa 2010 elején ismét drasztikusan mérséklődik, ugyanis a 

kormány javaslata szerint 2010-ben a legalacsonyabb adókulcsba kerül a távhő.

A FŐTÁV a versenyképesség érdekében 2007. óta csökkenti működési költségeit, 

így 2009-ben az alapdíj csökkent, és ezt a tendenciát a fővárosi távhőszolgáltató 

a későbbiekben is folytatni kívánja. A fenti lépések eredményeként a távhőszol-

gáltatás hamarosan akár a legolcsóbb fűtési mód lehet Budapesten. 

Miért klímabarát a távhő?

 Manapság sokat hallunk arról, hogy a város levegője elviselhetetlenül szeny-

nyezett. A távhő egyik nagy előnye, hogy nem helyben, a lakókörnyezetben füs-

töl, hanem nagy magasságban, a lakott területtől távol, valamint ellenőrzött kö-

rülmények között. Ez azonban csak a legegyszerűbben belátható előnye; a távhő 

igazán fontos klímavédelmi értékéről kevesen tudnak. Ennek lényege, hogy a vil-

lamosenergia-termelés során hő is keletkezik, amelyet fűtésre hasznosítanak (ezt 

szokás leegyszerűsítve hulladékhőnek nevezni). Amikor a villanyt és a hőt egy-

szerre állítják elő, akkor a hőtermelésre jutó hatásfok akár 200% is lehet. Hogyan 

lehetséges ez? A rendkívüli hatásfok lényegében azt jelenti, hogy a kapcsoltan 

termelt hő feleannyi gáz elégetésével keletkezik, mint a közvetlen fűtési célú víz-

felmelegítés esetében.

Hogyan szolgálja mindez a klímavédelmet?

Egy átlagos lakás hőigényének előállítása során – ha az gáz elégetésével törté-

nik – mintegy 300 kilogramm szén-dioxid keletkezik évente. Ugyan ez a hőmeny-

nyiség – kapcsolt hő- és áramtermelés esetén – feleannyi gázból valósul meg. Fe-

leannyi gáz elégetése pedig feleannyi, mindössze 150 kilogramm széndioxid-ki-

bocsátást jelent. A hatékonyság így a környezet és klímaterhelés szempontjából 

is kétszeres.

ÖKOPlusz-kivitelezés 2009

 Az ÖKOPlusz program sikerét mutatja, hogy július elejéig több, mint 410 lakóközösség döntött a FŐTÁV által kínált pluszok elfoga-

dásáról, és hozott határozatot az ÖKOPlusz programban való részvételről. 

A pályázat elkészítése és beadása után azonban a tulajdonosoknak dönteniük kell arról, hogy mikor szeretnék megvalósítani a konkrét 

kivitelezési munkát, az épületek korszerűsítését. A kérdés azért is nagyon lényeges, mert a legtöbb közösség már az idei télnek szeret-

ne úgy nekivágni, hogy szabályozható és takarékos fűtést tudhat magáénak.

Ügyfélszolgálat: 06-40-200-108



további információ: www.fotav.hu

Ügyfélszolgálati irodáink: Telefonszámunk:

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

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 

ugyanezen a 06-40-200-108-as számon, a 3-as menü-

pont választásával.

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

Ennek érdekében a tulajdonosoknak arról kell dönteniük, hogy kivárják-e a pályázat július 31-ei lezárását, majd a pályázati döntéshoza-

tal folyamatát, vagy – bízva a támogatás elnyerésében – még a döntés előtt saját költségre elkezdik a munkálatokat.

Eddig idén két épület kivitelezési munkái fejeződtek be az ÖKOPlusz program keretében, s további 40 beruházás előkészítését végzi a 

FŐTÁV Zrt. 

Azoknak a lakóközösségeknek, akik a pályázati összeg előfi nanszírozásán gondolkodnak, a FŐTÁV Zrt. segítséget nyújt a legoptimáli-

sabb megoldás megtalálásához.

A beruházás mielőbbi megvalósítását azért érdemes mérlegelni, mert így a megtakarítás is előbb – már az idén – jelentkezik. Az ősz 

közeledtével azonban egyre inkább csökken annak lehetősége, hogy még az idén elkészüljön az olcsóbb fűtést lehetővé tevő korsze-

rűsítés az ÖKOPlusz keretében.

A FŐTÁV Zrt. valamennyi, beadott pályázattal rendelkező közösséggel felveszi a kapcsolatot, hogy közösen alakítsák ki a legjobb meg-

oldást az ÖKOPlusz program, és így az olcsóbb fűtéshez szükséges munkák lebonyolítására.


