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Elhelyezték a gázmotor alapkövét
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A Füredi úti fûtômûben október 29-én elhe-
lyezték annak a gázmotoros energiatermelô
egységnek az alapkövét, amelynek kivi-
telezési munkálatai jövôre fejezôdnek be. 

A beruházás befejezése után a FÔTÁV Rt.
olcsóbban vásárolhat majd hôenergiát, így a
fûtômûbôl ellátott fogyasztók számára is
csökken majd a távhô díja.  

Idén még a FÔTÁV további két fûtômû-
vében  - Újpalotán és Rákoskeresztúron- 
kezdôdnek meg gázmotoros beruházások,
amelyek szintén a jövô év folyamán díj-
csökkentést eredményeznek. 

A tervek szerint 2006-ban már a távhôvel
ellátott lakások több mint fele olcsóbb hôfor-
rásból kap ellátást. 

A FÔTÁV Rt. a fejlesztésektôl azt várja,
hogy az olcsóbban termelt hô díjcsökkentô
hatása valamennyi budapesti távhôvel ellá-
tott háztartás számára érzékelhetô legyen.

800-1500-ig
800-1500-ig
800-1500-ig
800-1500-ig
800-1500-ig
800-1200-ig

900-1600-ig
900-1600-ig
900-1600-ig
900-1600-ig
900-1600-ig
900-1200-ig

FÔTÁV RT.
Budapesti Távhôszolgáltató Részvénytársaság

www.fotav.hu

a FÔTÁV Rt. tájékoztatójaiA Budapesti Távhôszolgáltató Rt. megbízásából kiadja a STUDIO 33 Kft.
Felelôs kiadó: Dr. Uhri László vezérigazgató

Felelôs szerkesztô: Balog Róbert
Készült: 2004 november

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket 
a FÔTÁV Rt. ügyfélszolgálati 

irodáinak ünnepi 
nyitvatartási rendjérôl:

Ünnepi nyitva tartás

Dél-budapesti iroda (XI. Fehérvári u. 79/B)
Észak-budai iroda (III. Szôlô u. 66-68.)
Észak-pesti iroda (XIII. Béke u. 139.) 

Kelet-pesti iroda (X. Örs vezér tere 25/A)

2004. december 23. (csütörtök)

2004. december 27. (hétfô)

2004. december 28. (kedd)

2004. december 29. (szerda)

2004. december 30. (csütörtök)

2004. december 31. (péntek)

Délkelet-pesti iroda (XIX. Kossuth tér 4-5.)

2004. december 23. (csütörtök)

2004. december 27. (hétfô)

2004. december 28. (kedd)

2004. december 29. (szerda)

2004. december 30. (csütörtök)

2004. december 31. (péntek)
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A FÔTÁV Rt. egyszeri díjkedvezménnyel
támogatni kívánja azokat a tulajdonosi
közösségeket, amelyek rendelkeznek vissza-
menôleges elszámolásra vonatkozó megál-
lapodással, de a melegvíz-mérôk felszerelt-
sége az épületükben nem éri el a 100%-ot.  

A díjkedvezmény célja az, hogy ezen tulajdonosi
közösségek a jogszabályi elôírásoknak megfelelôen
legkésôbb 2005. október 1-jére teljes körûvé tegyék
az épületükben a költségmegosztásra szolgáló
melegvíz-mérôk felszereltségét, így számukra to-
vábbra is végrehajtható legyen a visszamenôleges
elszámolás.

A kedvezmény-konstrukció szerint, ha a tulajdonosi
közösség a közös költség terhére az egyes lakások-
ban még hiányzó melegvíz-mérôket beszerelteti,
akkor az épületben lévô minden egyes lakástulaj-
donos (díjfizetô) utólag egyszeri 1000 forint +15% áfa
alapdíj-kedvezményben részesül. Vagyis az épületben
minden lakás tulajdonosának egyszeri alkalommal
1150 forinttal csökken a számla összege.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 100 lakásos
épület esetében a tulajdonosok  teljes megtakarítása
összesen 115 ezer forint, amely már elegendô lehet
14-16 melegvíz-mérô beszereltetésére.

A díjkedvezmény igénybevételének feltételei:

• A tulajdonosi közösség rendelkezik vissza-
menôleges elszámolásra vonatkozó megál-
lapodással, de a melegvíz-mérôk felszereltsége az
épületében nem éri el a 100%-ot.

• A tulajdonosi közösség a hiányzó melegvíz-
mérôket 2004. július és 2005. szeptember 30-a
között a mûszaki elôírásoknak megfelelôen be-
szerelteti, s ezzel az épületben a melegvíz-mérôk
felszereltsége 100%-ossá válik.

A Budapest fôváros területén érvényesülô távhô-
szolgáltatási díjak megállapításáról, valamint az ár-
(díj-) alkalmazási feltételekrôl szóló 43/1999. (IX.23.)
Fôvárosi Önkormányzati rendelet szerint 2005.
október 1-jétôl a visszamenôleges elszámolás fel-
tétele, hogy a tulajdonosi közösség az épületben
teljes körûen felszereltesse a mûszaki elôírásoknak
megfelelô költségmegosztókat. 

A fenti idôponttól kezdôdôen a melegvíz célú hô-
fogyasztás visszamenôleges elszámolását csak
akkor lehet igényelni, ha a fogyasztó (tulajdonosi
közösség) az épület valamennyi melegvíz-csapját
megelôzô vezetékszakaszait a mûszaki elôírások-
nak megfelelôen felszerelt költségmegosztókkal
látta el. A FÔTÁV Rt. 2005. szeptember 30-áig az
önkormányzati rendelet alapján a visszamenô–
leges elszámolást elvégzi akkor is, ha a költség-
megosztók felszereltségének aránya az épületben
eléri a 90 százalékot.

zöldszám:
06-80 200 108

• A tulajdonosi közösség képviselôje a
FÔTÁV Rt.-nek elôre bejelenti a beépí-
tendô melegvíz-mérôk pontos helyszínét
és számát.

• A hiányzó melegvíz-mérôkrôl, illetve azok
késôbbi szakszerû beszerelésérôl a
FÔTÁV Rt. helyszíni szemle alkalmával
meggyôzôdött.

A visszamenôleges elszámolás és a díjked-
vezmény igénylésére a FÔTÁV Rt. ügyfél-
szolgálati irodáin van lehetôség. 

Szélhámosok elôleget kérnek

a FÔTÁV Rt.-re hivatkozva

A Budapesti Távhôszolgáltató Részvénytár-
saság felhívja a lakosság figyelmét, hogy a
társaság nevével visszaélve, szélhámosok
tûntek fel a fôvárosban. A lakásokba becsön-
getô személyek elôleget kérnek a fogyasz-
tóktól különbözô, nem létezô cégek megbí-
zottaiként különféle mérô, szabályozó esz-
közök késôbbi szállítására.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy társasá-
gunk semmilyen céget vagy vállalkozást 
nem bízott meg ilyen feladattal. Az épületen
belül a fûtési rendszeren szabályozási vagy
szerelési munka csak a közös képviselô
tudtával, a lakóközösség együttes dönté-
se alapján történhet, egyedileg, azaz
lakásonként nem.
A FÔTÁV Rt. a nevével való visszaélés ügyé-
ben megtette a szükséges intézkedéseket.

A feltételekrôl további információ kérhetô 
a telefonos ügyfélszolgálat zöldszámán.

Díjkedvezmény a melegvíz-mérôk teljes körû felszereléséhez 
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