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energiatámogatás igénylése
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méteres távhôvezetékeken történik. Ez a távhôveze-
tékek ugyancsak folyamatos üzemeltetését (karbantar-
tását, javítását) és idôszakos felújítását teszi szük-
ségessé. A felhasználókhoz (épületekhez) eljuttatott
hôenergiát át kell még alakítani, amely hôközpontok
közbeiktatásával történik. A hôátalakításhoz több ezer
hôközpont szintén folyamatos üzemeltetésérôl és
idôszakos felújításáról kell gondoskodni. Ezeken kívül a
távhôszolgáltató ingyenesen elvégzi a felhasználói tulaj-
donban lévô fûtési- és melegvízellátó rendszerek hibael-
hárítását, anyagfelhasználással nem járó gyorsjavítását
is. További költségelem az alapdíjban a számlázás, a
díjbeszedés és a nemfizetô fogyasztóktól a díjak behajtá-
sa, valamint a tevékenységhez kapcsolódó adók,
járulékok befizetése. 

A hôdíj
A hôdíj csak és kizárólag a felhasznált hôenergia gáz-,

illetve vásárolt hô költségeit tartalmazza.

Az igazságos alapdíj-hôdíj arány 
Az alapdíj-hôdíj arány akkor optimális, ha az semleges

mind a szolgáltató, mind a felhasználók számára, és
ösztönzi az energiatakarékosságot. Az alapdíj-hôdíj
arány akkor nevezhetô semlegesnek, ha a felhasználók
az alapdíjban kizárólag csak a szolgáltatás állandó költsé-
geit (a fogyasztástól független költségeket) - és
amennyiben van az elvárt nyereséget - a hôdíjban pedig
csak a szolgáltatás változó költségeit (a fogyasztással
arányban álló költségeket) téríti meg a szolgáltatónak.
2006. év végén a FÔTÁV Zrt. állandó és változó költsé-
gének aránya 67,6 - 32,4% volt, míg az alapdíj-hôdíj arány

már hosszú évek óta a fogyasztói érdekképviseletek
igényére és a Fôvárosi Önkormányzat elvárásának
megfelelôen 48 - 52%-ot képviselt. Ez az 52% hôdíj jelen-
tôs állandó költségeket tartalmazott. 
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Az alapdíj és a hôdíj tartalma

A felhasználók visszajelzései arról tanúskodnak, hogy a
támogatási rendszer megváltoztatásának, illetve a
díjemelésnek a szükségességét az érintettek, még ha
nehezen is, de többé-kevésbé belátják. Értetlenséget,
nem egy esetben felháborodást az váltott ki, hogy az
alapdíj a hôdíjjal megegyezô mértékben nôtt, amely ter-
mészetesen kérdések sorát veti fel, és amelyekre az aláb-
biakban igyekeztünk válaszolni. 

Mivel a FÔTÁV Zrt. energiaköltségei a kormányzati dön-
tés következtében 86 százalékkal emelkedtek, az
árhatóság csak arról határozott, hogy a költségnövekedést
miként vezeti át a távhôdíjakon. Mivel az energiaköltség 86
százalékos növelése eltorzította volna a díjszerkezetet, és
jelentôs kockázatot okozott volna a fogyasztók számára,
ezért az a döntés született, hogy a valós költség-
szerkezethez igazodó módon a díj 48 százaléka az alapdíj,
52 százaléka pedig a hôdíj. Ennek az aránynak a
kialakításához 37 százalékkal kellett emelni mind az alap,
mind a hôdíjat januártól, majd 8,4 százalékkal áprilistól. 

Az alapdíj
Az alapdíjnak a szolgáltatás azon költségeit kell

megtérítenie, amelyek nem függenek a hôfogyasztástól.
A távhôszolgáltató a felhasználóknak értékesített
hôenergiát kisebb részben maga állítja elô - jellemzôen
földgáz elégetésével -, nagyobb részben a hôtermelôktôl
vásárolja. Az energiáért a gázdíjon, illetve a hôdíjon felül a
vételezett (lekötött) teljesítmény alapján - tehát hôfo-
gyasztástól függetlenül - a gázszolgáltatónak, illetve az
erômûvek részére teljesítménydíjat kell fizetni, amely
költség az alapdíjban szerepel. Ha a hôenergiát a távhô-
szolgáltató maga állítja elô, akkor a megvásárolt földgázt,
vagy fûtôolajat el kell égetnie, amelyhez hôtermelô
berendezéseket kell létesítenie, folyamatosan üzemeltet-
nie (karbantartania), és idôszakonként felújítania. Ha a
hôenergiát vásárolja, akkor ugyanezeket a feladatokat a
hôtermelônek kell megoldania, amelynek a költségeit a
hô termelôje értelemszerûen a hô vásárlójától - vagyis a
távhôszolgáltatótól - igényli. A megtermelt hôenergiát el
kell juttatni a felhasználókhoz, amely több száz kilo-

Az alanyi jogon járó gázártámogatást 2007. január
elsejétôl felváltotta a szociális alapú energiatámogatás,
amelyre a távhôt felhasználók is jogosultak. Ennek
részeként a távhô árát rendezni kellett, az eddig min-
denkinek járó gázártámogatást 2007. január elsejétôl
igényelniük kell a rászorulóknak. A szociális alapú ener-
giatámogatás azért kerül bevezetésre, hogy a rászorulók
terheit enyhítse.

A távhôszolgáltatási energiatámogatás igénylésével
még senki nem késett el. Amennyiben az igénylôlapot
2007. március 31-éig beadja, a támogatás vissza-
menôleges hatállyal jár 2007 elsô három hónapjára is. 

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

Aki a távhôtámogatási adatlap kitöltéséhez segítséget
szeretne kapni, esetleg igénylôlapra van szüksége, a 189-
es Kormányzati zöld szám mellett személyesen a fôváros
munkaügyi kirendeltségeinek bármelyikéhez fordulhat,
de az Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatósághoz
(ONYF) is. Internet-hozzáféréssel rendelkezôk a távhôtá-
mogatás igénylésének feltételeivel kapcsolatos informá-
ciókat, valamint az igénylôlapokat a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium honlapján is megtalálhatják.

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

A fogyasztási egységekhez tartozó havi jövede-
lemhatárok a 2007. február 15-ét követôen benyújtott
igénylések esetén 300 forinttal emelkedtek azért,
hogy az öregségi nyugdíj minimumának emelkedését
ellentételezze.

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
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2006. december 31-éig minden
távhôt használó alanyi jogon
részesült gázár-kompenzáció-
ban, 2007. január elsejétôl azon-
ban a rászorulóknak igényelniük
kell a támogatást. 

A szociális alapú energiatámo-
gatás azért került bevezetésre,
hogy a legnehezebb anyagi

helyzetben élôk terheit enyhítse. Elengedhetetlen
tehát, hogy a jogosultak beadják a támogatási
igényüket, hogy a fogyasztási egységre jutó
jövedelem arányában részesüljenek energiatámo-
gatásban.

A támogatás igénylésének folyamatát kiemelt
figyelemmel kísérem, s arra szeretném kérni
Önöket, hogy legyenek ebben a partnereim.

A jogosultakat arra kérem, hogy március 31-éig
feltétlenül nyújtsák be igénylésüket.  

A rászorultak esetében közös érdekünk, hogy
igényeljék és megkapják a támogatást, hiszen így
megelôzhetô lesz, hogy az alacsony jövedelem-
mel rendelkezôk fizetésképtelenné váljanak,
eladósodjanak. Éppen ezért arra kérem Budapest
valamennyi lakóját, hogy minden lehetséges érin-
tett figyelmét hívja fel a támogatás igénylésének
lehetôségére. 

Amennyiben további kérdéseik lennének, ha bár-
miben is bizonytalanok, a FÔTÁV Zrt. ügyfélszol-
gálatának ingyenesen hívható 06/80-200-108-as
telefonszámán a szakemberek készséggel
segítenek. 
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2007. január 1-jétôl az alanyi jogú gázártámo-
gatás megvonásával a szolgáltatás energiaköltsé-
gei jelentôsen megnövekedtek. Az állandó és vál-
tozó költségek aránya már szinte megegyezik az
alapdíj-hôdíj korábbi, a gázártámogatást megelôzô
48 - 52%-os arányával. A valós költségeket tartal-
mazó díjak az alap- és hôdíj azonos mértékû
emelésével alakultak ki . 

Miért kell fizetni nyáron is az alapdíjat?
Ha a felhasználók nyáron nem fizetnék a fûtési

alapdíjat, abban az esetben az alapdíjat nem 12,
hanem 6 egyenlô részletben kellene megfizetniük.
Ekkor viszont a fûtési idôszakok távhôszámlái 25-
70%-kal - márciusban 25, novemberben 70 %-kal
is - magasabbak lennének a jelenleginél.    

A Kormány 2006 végén megszüntette a távhôt
felhasználóknak is alanyi jogon járó gázár-kom-
penzációt, és egy, a rászorultakat szociális alapon
támogató rendszert vezetett be. A támogatási
igényüket 2007 márciusáig beadóknak az év elsô
három hónapjára visszamenôleges hatállyal is jár a
támogatás. 

A gázártámogatás rendszerének átalakítása
miatt a FÔTÁV Zrt. energiaköltségei 86 százalékkal
nôttek, amelyet távhôdíj-emelésként kellett érvé-
nyesíteni, és amelyet a jövôben a rászorulók szá-
mára az állami energiatámogatás jogosultságuk
mértékében ellentételez. 

A Fôvárosi Önkormányzat, mint árhatóság a
FÔTÁV Zrt. díjkorrekcióra vonatkozó számítását
ellenôríztette és megállapította, hogy az indokolt
volt. Fôvárosi Közgyûlés ennek alapján jóváhagyta
az új díjtételeket.

Az alapdíjról és a hôdíjról

Szociális alapú 
energiatámogatás


