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Januártól 42 ezer fogyasztó kedvezményt kap a díjból

-5%

A Kispesti Erômûrôl

A fûtéskorszerûsítéssel, 
épületfelújítással kapcsolatos

lehetôségekrôl a FÔTÁV Rt. ügyfél-
szolgálatai részletes tájékoztatással

várják az érdeklôdôket. 

Korszerûsíteni kell 
a fûtési rendszereket

A távhôvel ellátott panelépületek mára elér-
ték a 25-35 éves kort, felújításuk, korszerûsí-
tésük idôszerûvé vált. A felújítás eredménye-
ként az épületekben kialakítható egy jól sza-
bályozható – akár lakásonként önálló fûtési
körökkel – központi fûtési rendszer. 

A nyílászárók cseréjével, a határoló felüle-
tek hôszigetelésével pedig csökkenthetô az
épület energiafelhasználása. A felújítások el-
végzése azon túl, hogy csökkenti a fûtési
költségeket, javítja az épület mûszaki
állapotát, és ezzel növeli a lakások piaci
értékét is.

A korszerûsítések elvégzéséhez számos
állami és önkormányzati támogatás vehetô 
igénybe, valamint az OTP Bank és a Raiffei-
sen Bank további kedvezô hitelkonstrukciók-
kal segíti a felújításokat. A FÔTÁV Rt. a felújí-
tások megvalósítását mûszaki tanácsadással
és szükség esetén a hôközpont korszerûsí-
tésével valamint három éven keresztül 5%-
os alapdíjkedvezménnyel segíti elô. 

A korszerûsítések eredményes lebonyo-
lítását elôsegíti, ha a tervezés és felkészülés
idôben megtörténik, így esély van a különféle
állami, önkormányzati támogatások elnye-
résére, s csökkennek a felújítás megvaló-
sításhoz kapcsolódó terhek. 

2005. január 1-jétôl a Budapesti Erômû Rt. Kispesti
Erômûvébôl ellátott 42 ezer 668 hôfelhasználó 5 %-kal
alacsonyabb díjat fizet a korábbinál. 

A díjcsökkenést a számla díjkedvezmény formájában
tartalmazza. A díjcsökkenés egy átlagos lakás eseté-
ben hétezer forint évente. Az alacsonyabb díj alka-
lmazását a korszerûsített Kispesti Erômûben termelt
hôenergia árának csökkenése, továbbá a FÔTÁV Rt.
és a Budapesti Erômû Rt. között létrejött megál-

lapodás teszi lehetôvé, amely érvényesíti az olcsóbb
energiatermelés hasznát a távhôfelhasználók számára. 

A kedvezményben mindazok a fogyasztók része-
sülnek, akik a Kispesti Erômûbôl kapnak ellátást. 

Új díjmegállapítás esetén azonban számítani lehet a
kedvezmény csökkenésére azzal, hogy a csökkentett
kedvezmény következtében mérséklôdik az energiaár-
változás miatt a késôbbiekben szükségessé váló
díjemelkedés mértéke.

A Budapesti Erômû Rt. filozófiájában központi helyet
foglal el az az igény, hogy nagyvárosi ipari létesít-
ményként fokozott figyelmet fordítson a káros környezeti
hatások csökkentésére, és hozzájáruljon a fôváros tisz-
ta levegôjének megteremtéséhez.    

Ennek jegyében jött létre a 90-es években
megkezdett rekonstrukciós programjának fontos
állomása, a Kispesti Erômû korszerûsítésének terve,
amelyet 2004-re a társaság meg is valósított. 

A Kispesti Erômû olyan korszerû, kapcsoltan hô-és vil-
lamos energiát termelô üzem, amely egy 70 MW-os
gázturbinából és egy 40 MW-os gôzturbinából áll, és
alkalmas a kispesti és a kôbányai hôkörzetben

(Havanna-, Lakatos-, Kispesti, József Attila-, Kôbánya-
Újhegyi lakótelepek) a FÔTÁV távhôszolgáltatáshoz
kapcsolódó energiaigényének kiszolgálásra, s a
környezô ipari fogyasztók gôzigényének kielégítésére is. 

A Kispesti Erômû 2004-es üzembe helyezésével az
egykor légszennyezô hatású délpesti erômûvek zaj- és
a vegyianyag-kibocsátási értékei lényegesen csökken-
nek, fajlagos kibocsátási értékei megfelelnek az Európai
Unió 2004 után várható elôírásainak is. 

A modern, a kor legmagasabb technológiai színvo-
nalát képviselô üzem nagy hatásfokkal, gazdaságosan
mûködik, alacsonyabb termelôi áraival hozzájárulva a
fogyasztói árak mérsékléséhez is.



A 2005. évi fôvárosi közüzemi díjkompen-
zációt igénylôk a Hálózat Alapítvány egysé-
ges nyomtatványát (igénylôlapját) 2005. ja-
nuár 20-tól vehetik át a lakóhelyük szerint ille-
tékes polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati
irodáin, amelyet ugyanitt kitöltve lehet leadni.
A díjkompenzáció az igénylés benyújtását
követô hónaptól, de legkorábban 2005. már-
ciustól 2006. február hónapig jár. Akik 2004.
évre díjkompenzációt igényeltek 2005.
február hónapig részesülnek kompenzá-
cióban.

2005 évben távhô-szolgáltatási díjkompen-
zációra jogosult az a lakossági fogyasztó, díj-
fizetô természetes személy,
• aki a FÔTÁV Rt. távhôszolgáltatása után

közvetlenül vagy közvetetten díjfizetésre
kötelezett és megfizeti az adott számla
díjkompenzációval csökkentett összegét, és

• családjában az 1 fôre jutó havi nettó jöve-
delem nem haladja meg a 40 000 Ft/fô ösz-
szeget, vagy

• gyermekét (aki után családi pótlékot kap)
egyedül nevelô, vagy egyedül élô, és havi
nettó jövedelme nem haladja meg a 48 000
Ft/fô összeget.

AA  ddííjjkkoommppeennzzáácciióó  sszzáámmllaajjóóvvááíírráássssaall  vvaallóóssuull
mmeegg,,  hhaavvii  öösssszzeeggee  ccssaallááddoonnkkéénntt::

mmáájjuuss  ééss  ddeecceemmbbeerr  hhóónnaappookkbbaann 22..550000  FFtt

jjúúnniiuuss––nnoovveemmbbeerr  hhóónnaappookkbbaann 880000  FFtt

jjaannuuáárr––áápprriilliiss  hhóónnaappookkbbaann 44..000000  FFtt

Díjkompenzációban csak azok részesülhet-
nek, akik a díjkompenzációval csökkentett
összegû számlákat idôben megfizetik. Az is
beadhat díjkompenzációra kérelmet, akinek
korábban díjhátraléka keletkezett, viszont
akkor jut a kompenzációhoz, ha a tárgyhavi
számláit a fizetési határidôig kiegyenlíti.
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Téli kiegészítô lakás-
rezsi-támogatás

Távhôszolgáltatás esetén téli fôvárosi
kiegészítô lakásrezsi-támogatásra külön
kérelem benyújtása nélkül jogosult az a la-
kossági fogyasztó, díjfizetô természetes
személy, aki:
• díjkompenzációra jogosult és azt igénybe

vette 2005. december 31-ig és a díjkompen-
zációs kérelem beadásakor a vele egy
lakásban élô családtagjai körében

• van olyan személy, aki nyugellátásban ré-
szesül, vagy 3 vagy több gyermeket (akik
után családi pótlékot kap) nevel. 
A támogatás évi egyszeri összege távhô-

szolgáltatás esetén 10 000 Ft. A támogatás
folyósítására számlajóváírás formájában 2006
januárjában kerül sor.

Távhô díjkompenzációval 
kapcsolatosan a FÔTÁV Rt. Pénzügyi 

osztályánál lehet érdeklôdni. 
Cím: 1116. Bp. XI., Kalotaszeg u. 31. 
Telefon: 463-6433 és 463-6295.

A Hálózat Alapítvány hátralékkiegyenlítô
támogatását a kerületi önkormányzat család-
segítô szolgálatánál lévô kérelem kitöltésével
lehet kérni, ahol részletes tájékoztató kapható.

A FÔTÁV Rt. létrehozatala óta támogatja a
díjkompenzációt folyósító „HÁLÓZAT – A Díj-
fizetôkért és Díjhátralékosokért Alapítványt”. A
támogatás célja a rászoruló lakossági fo-
gyasztók fizetôképességének fenntartása, a
díjhátralék csökkentése.
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