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díjkompenzáció az igénylés benyújtását követô hónaptól,
de legkorábban 2007. március 1-jétôl jár.

Szintén emelkedik a Téli Fôvárosi Kiegészítô Lakásrezsi
Támogatás összege a távhôt használók számára 12
ezerrôl 16 ezer forintra. Erre a támogatásra – külön
kérelem benyújtása nélkül – azok a lakossági díjfizetô ter-
mészetes személyek jogosultak, akik 2006. december
31-éig igénybe vették a távhô-szolgáltatási, vagy a víz-,
csatorna-, szemétszállítási díjkompenzációt. 

A 16 ezer forintos egyszeri támogatás folyósítására
számlajóváírás formájában kerül sor a fûtési idôszakban,
négy egyenlô részletben a február, március, április és
május havi távhôszámlákon.

A 2006. május 1-je és november 30. közötti idôszakra
meghirdetett akciónk során megközelítôleg 2500
fogyasztónk tért át a csoportos beszedésre, akiknek
ezúton szeretnénk köszönetet mondani e kölcsönös
elônyökkel rendelkezô megoldás választásáért. Mint
ahogyan azt korábbi tájékoztatóinkban megírtuk, értékes
nyereményeket sorsolunk ki. 

A sorsoláson azok vesznek részt, akik 2006. november
1-je és 2007 április 30. közötti idôszakban minden
távhôszámlájukat csoportos fizetési móddal egyenlítették ki.

A fôdíj egy személygépkocsi, a második díj egy kétfôs
tengerparti nyaralás Horvátországban, a harmadik díj egy
szintén kétfôs londoni hétvége.
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Az energiatámogatásra a távhôt felhasználók is jogo-
sultak. Amennyiben az igénylôlapot a Magyar Államkincs-
tárnak március 31-éig benyújtják, a támogatás vissza-
menôleges hatállyal is jár az év elsô három hónapjára. 

Az energiatámogatás igényléséhez szükséges
nyomtatványt a Magyar Államkincstár minden háztartás
számára postázta. A távhô esetében a kitöltéshez három
azonosítószám szükséges, amelyek megtalálhatóak a
mellékelt számlán is, helyüket bejelöltük a számlamintán
is. Az igénylôlapon az azonosítók kitöltéséhez az Ön
részére kiállított, mellékelt számlán feltüntetett
azonosítókat kell szerepeltetnie. Ha kérdése, van kérjük
hívja munkatársunkat a telefonos ügyfélszolgálat
ingyenes számán, a 06-80-200-108-on munkanapokon
8-17 óra között. 

2007. január 1-jétôl energiatámogatásra azok jogosul-
tak, akiknél az egy fôre jutó (egy fogyasztási egységre
esô) jövedelem nem haladja meg a 93 ezer 905 forintot.
A jövedelem kiszámításával, a rászorultság mértékével
kapcsolatos információk az ingyenes 189-es kormányza-
ti információs vonalon kérhetô.

Aki a távhô-támogatási igénylôlap kitöltéséhez segít-
séget szeretne kapni, a 189-es zöld szám mellett szemé-
lyesen fordulhat a fôváros munkaügyi kirendeltségeinek
bármelyikéhez, illetve az Országos Nyugdíjbiztosítási
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Fôigazgatósághoz (ONYF) is. Internet hozzáféréssel ren-
delkezô ügyfeleink a távhôtámogatás igénylésének
feltételeivel kapcsolatos információkat, valamint az
igénylôlapokat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
honlapján is megtalálhatják.

A távhôszolgáltatási energiatámogatás a számla
végösszegébôl kerül levonásra a Magyar Államkincstár
határozata alapján. A támogatás a január 1-jétôl kezdôdô
hôfogyasztás után, a számlán szereplô, felhasznált
hômennyiség arányában jár. A támogatás tehát legelôször
a február végén kibocsátásra kerülô – a januári hôfo-
gyasztást tartalmazó – számlán kerülhet érvényesítésre,
amennyiben errôl a Magyar Államkincstár határozatot hoz,
és az adatokat eljuttatja azt társaságunkhoz. A támogatás
mértékérôl az igénylô jövedelmi és szociális helyzete
alapján a Magyar Államkincstár határozatban rendelkezik. 

Az energiatámogatás mellett - az elôzô évek gyakor-
latával megegyezôen - továbbra is igényelhetô a fôvárosi
díjkompenzáció.

A díjkompenzáció számlajóváírás formájában valósul
meg, amelynek havi összege:

Május és december hónapokban: 2500 Ft/hó
Június-november hónapokban: 800 Ft/hó
Január-április hónapokban: 4500 Ft/hó

A díjkompenzáció a következô évben összességében
27800 forinttal mérsékli a jogosultak távhôköltségeit. A
jogosultsághoz szükséges egy fôre jutó nettó
jövedelemhatárt a Fôvárosi Önkormányzat 45 ezer forint-
ról legfeljebb 50 ezer forintra, a gyermeküket egyedül
nevelôk vagy egyedül állók esetén 55 ezer forintról legfel-
jebb 60 ezer forintra emelte. Ez az emelés lehetôvé teszi,
hogy szélesedjen az igénybevevôk köre.

Az igénylôlapokat a kerületi önkormányzatok Ügyfél-
szolgálati Irodáján lehet 2007. január 22-étôl felvenni, és
ott is kell benyújtani. A díjkompenzációra jogosultak az év
végéig folyamatosan nyújthatnak be igénylést, azonban a

a képek illusztrációk

I. díj II. díj III. díj
Ford Fiesta 1.4 személygépkocsi 1 hetes horvátországi tengerparti 

nyaralás (2 fô részére)
Hétvége Londonban (2 fô részére)

Sorsolás 2007 májusában



Mint ahogy a FÔTÁV Zrt. is folyamatosan
törekszik arra, hogy rendszereinek folyamatos
ellenôrzésével, felújításával hatékonyabbá
tegye a távfûtést, a felhasználók is tehetnek az
energiatakarékosabb és költséghatékonyabb
fûtés megteremtéséért. Már csak azért is, mert
a távhôellátásra kapcsolt központi fûtések

többségénél a legnagyobb probléma az, hogy
lakossági tulajdonú a fogyasztói berendezések
– melyek karbantartásáról, csakúgy, mint az
épületen belüli fûtési rendszer egészérôl a fel-
használóknak kell gondoskodniuk – elhanyagolt
állapotban vannak, nem szabályozhatók, ame-
lyek energiapazarláshoz vezetnek.

A lakásokban felszerelhetôk akár egyedi
hôközpontok, úgynevezett minihôközpontok,
de ha egy lakóközösség nem akar, vagy nem
képes ilyen nagy beruházás végrehajtására,
akkor lehetôsége van a hôfelhasználás egyedi
szabályozásának megteremtésére.

A fûtési rendszer korszerûsítésével, melynek
legfontosabb eleme a radiátoronkénti hôfok-
szabályozás megteremtése, lehetôség nyílik
arra, hogy az ablaknyitogatás helyett a radiá-
torszelep elfordításával teremtsük meg az
ideális hômérsékletet otthonunkban.

A mérés szerinti elszámolás bevezetésével
ráadásul a lakóközösségeknek érdekükben is
áll az épületek elavult fûtési rendszereinek
korszerûsítése, hiszen ma már a ténylegesen
felhasznált hômennyiség díját kell megfizetni.

A FÔTÁV Zrt. az épületfûtési hálózatok kor-
szerûsítését mûszaki, energetikai tanácsadás-
sal, kedvezményes hitel igénybevételének
elôsegítésével támogatja. Azok a lakossági fel-

használók pedig, akik az épületen belüli fûtési
rendszerüket energia-megtakarítási céllal
korszerûsítik, a megvalósítás után három éven
át öt százalékos alapdíjkedvezményben
részesülnek a FÔTÁV-tól. A kedvezmény
feltétele az elfogadott mûszaki terv és a
meghatározott mûszaki tartalom szerinti meg-
valósítás.

Fûtéskorszerûsítéshez kerületi önkormányza-
ti segítség is kérhetô; számos helyhatóság
hozott létre olyan pénzügyi alapot, és mûködtet
olyan rendszert, amely támogatást biztosít a
lakóépületek fûtési rendszereinek korszerû-
sítéséhez.

Most van itt az ideje a tervek elkészít-
tetésének, a pályázati lehetôségek felkutatásá-
nak, a pályázatok beadásának, azért, hogy a
nyáron megvalósíthatók legyenek a tervezett
korszerûsítések, felújítások.
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