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Mint arról korábban már hírt adtunk, a
FÔTÁV Rt. ez év második félévétôl
kezdôdôen a hômennyiségmérôket a hónap
utolsó napja helyett a hó 9., illetve 10. napján
olvassa le. Október hónapban viszont az 1-
jén hatályba lépô díjváltozás miatt kivételesen
újra 1-jén vált szükségessé a mérôk
leolvasása. 

A díjváltozás az elkövetkezô hónapok
távhôszámláiban fokozatosan jelenik meg. 

Az alapdíjat október hónaptól kezdôdôen
már az új díjjal kell fizetni, a megemelt hôdíj
azonban elôször csak a december havi
számlában jelenik meg. Így az október havi
számla az alapdíjon felül még az augusztus
10. és szeptember 9. közötti idôszak hôfo-
gyasztását és annak díját tartalmazza, ter-
mészetesen még a díjváltozást megelôzô
áron. 

A november havi számla az alapdíj mellett a
szeptember 10. és október 1. közötti idôszak
hôfogyasztását és annak díját fogja tartal-
mazni, ugyancsak a régi áron. A december
havi számlában az alapdíjon kívül az október
2. és november 9. közötti idôszak hôfo-
gyasztása és annak díja jelenik majd meg az
új díjtétellel kiszámolva.
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A hôtermelés fejlesztési folyamata tovább
folytatódik. A megvalósuló fejlesztések a
távhôfogyasztók fokozatosan bôvülô körét
fogják kedvezôen érinteni. 2005. január 1-
jétôl megkezdôdik az új kispesti erômû
kereskedelmi üzemmenete, 2005  folyamán
megkezdik mûködésüket a Fôtáv Rt.
újpalotai, Füredi úti és rákoskeresztúri
fûtômûveiben a gázmotoros energiatermelô
egységek. Várhatóan 2006. július 1-jétôl
megkezdôdhet az energiatermelés a kelen-
földi új erômûegységben is. 

A fejlesztések más körzetekben is
megkezdôdhetnek és várhatóan 2007-2008.
évben be is fejezôdhetnek. 

A díjkedvezményben részesíthetô fo-
gyasztók köre így a berendezések üzembe
helyezésével párhuzamosan, fokozatosan
növekszik. 

2005. január 1-jétôl Kôbánya-Kispest hô-
körzet mintegy 43 ezer, július 1-jétôl az új-
palotai és a Füredi úti hôkörzetek mintegy 35
ezer háztartása, tehát 2005. júliusától már
mintegy 128 ezer háztartás (a budapesti
távhôvel ellátott háztartások 53%-a) jut 5%-
os mértékû (évente átlag 7000 Ft) díjked-
vezményhez.

Bôvül a díjkedvezményben
részesülôk köre

A budapesti távhôszolgáltatási díjak változása 

Október elsejétôl a háztartási célú távhôfo-
gyasztók számára a KSH által közzétett fogyasztói
árindex alatti mértékben, átlagosan 7,4 százalékkal,
míg a nem háztartási célú távhôfogyasztók
esetében 12 százalékkal drágul a szolgáltatás. 

Az emelést az inflációs hatás mellett befolyásolta
számos jogszabályi változás is, amelyek növelték a
szolgáltatás költségét. 

Ugyanakkor a díjak növekedését mérsékli a hôter-
melés fejlesztésébôl és a szolgáltató költség-
takarékossági intézkedéseibôl eredô költség-
csökkenés. Mindez azt eredményezi, hogy a
lakossági távhôszolgáltatás és melegvíz-szolgál-
tatás éves díja kedvezmény nélkül, áfával együtt –
egy átlagos méretû lakás esetén - 130 ezer 26 forin-
tról  139 ezer 663 forintra nô átlagos hôfogyasztás
és a lakás légtérfogata alapján történô alapdíjfizetés
mellett. 

A gázártámogatásban nem részesülô, nem ház-
tartási fogyasztók költségei nagyobb mértékben
(átlagosan 12%-kal) növekednek.

A Fôvárosi Közgyûlés egyúttal módosította a
regionális díjkedvezmény mértékét is. Az egyes
hôkörzetekben újonnan üzembe lépett és olcsóbban
hôenergiát termelô berendezések esetében a
hôkörzet fogyasztói regionális díjkedvezményben

részesülhetnek. (Így 2001. január óta a csepeli és
pesterzsébeti, 2002. márciustól az újpesti és
káposztásmegyeri, 2003. októbertôl pedig a Kacsóh
Pongrác úti lakótelep fogyasztói, összesen közel 50
ezer fogyasztó részesült 8%-os mértékû díjked-
vezményben.) 

Az ezt követôen megvalósuló fejlesztéseknél
azonban a nyújtható kedvezmény mértéke
hôkörzetenként eltérôen alakulna az eltérô
feltételekbôl eredô, különbözô mértékû meg-
takarítások miatt. Ezért indokolt volt a kedvezményt
egységesíteni és a megtakarítások egy részét a
távhôdíjak mérséklésére fordítani. 

A megtakarításokból így azok a fogyasztók is
részesülnek, akik még nem az olcsóbb hôtermelésû
körzetekhez tartoznak.

A közgyûlés döntése szerint az eddig 8 százalékos
regionális díjkedvezményben részesülô fogyasz-
tók kedvezménye 5 százalékra mérséklôdik.
Ugyanakkor valamennyi fogyasztó díja – így a díjked-
vezményben részesülôké is – 1,2 százalékkal kisebb
mértékben emelkedik.
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