a FÔTÁV Zrt. tájékoztatója

Távhôdíjemelés
2006. november 1-jétôl
A Fôvárosi Közgyûlés döntése alapján Budapesten a
lakossági távhôszolgáltatás díja 2006. november
1-jétôl átlagosan 8,4 százalékkal emelkedik. A
távhôszolgáltatás díjának 8,4 százalékos emelése
Budapesten elmarad a kormány által a földgáz és az
erômûvi hôár 2006. augusztus 1-jei emelésének
mértéke alapján prognosztizált 18 százalékos távhôdíjemelési mértéktôl.
A FÔTÁV Zrt. energiaköltségeire vonatkozóan
– a gázártámogatás növekedését is figyelembe véve –
a gáz és erômûvi hôárak emelkedésének
hatása 20,2 százalék. Az elmúlt években a hôtermelô létesítményekben végrehajtott mûszaki
fejlesztésekbôl származó költségmegtakarítás mintegy 9 százalékkal csökkenti ezt az
emelkedést, így a FÔTÁV Zrt. energiaköltségei
összesen 11,2 százalékkal növekednek, ami a távhô
díját 4,6 százalékkal emeli. Mivel két éve – 2004
októbere óta – nem volt lakossági díjemelés, a két év
nem energia jellegû költségeinek 3,8 százalékos
növekedését hozzáadva az energiaköltség növekedéséhez adódik a fent említett 8,4 százalékos
lakossági távhôdíj-emelés.
A díjemelés hatására egy átlagos, 52 négyzetméteres, 135 légköbméteres lakás eddigi 121 ezer
forintos éves áfa nélküli távhôköltsége 131
ezer forintra, mintegy 10 ezer forinttal emelkedik.

Bôvül a díjkompenzációs
rendszer 2007-tôl
A Fôvárosi Közgyûlés a távhôdíj emeléséhez kapcsolódóan módosította a 2007. évre vonatkozó
díjkompenzációs rendeletét is. Ennek megfelelôen a
FÔTÁV Zrt. a 2007. évben 750 millió forintról
825 millió forintra növeli a „Hálózat” alapítványnak nyújtott támogatását, amelybôl fogyasztóink az eddiginél nagyobb összegû támogatást
kaphatnak a távhôdíj megfizetéséhez.
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A távhôszolgáltatás esetében az egy fôre jutó
jövedelemhatár 45 ezerrôl 50 ezerre, a gyermeküket egyedül nevelôk esetében 55 ezerrôl
60 ezerre nô.
Az igénybevétel feltételét jelentô egy fôre jutó
jövedelemhatár összegének emelése az igénybevevôk körének szélesítését teszi lehetôvé. A távhôtámogatás összege is nô 2007-ben, mert 4000
forintról 4500 forintra emelkedik a januártól
áprilisig tartó idôszakban a díjjóváírással folyósított
támogatás összege a Fôvárosi Közgyûlés döntése
alapján. Szintén emelkedik a téli rezsitámogatás
összege a távhôt használók számára 12 ezerrôl 16
ezer forintra a 2007. évben.
A díjkompenzációs rendszerrel összefüggô változásokról a Hôhíd további számaiban adunk információt.
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Csoportos beszedés –
kölcsönös elônyök
A FÔTÁV Zrt. csoportos megbízást
adó ügyfeleinek kölcsönösen elônyös,
7 hónapos akciót hirdet.
Azokat az ügyfeleinket,
akik 2006. 05. 01. és 2006. 11. 30.
között áttérnek a csoportos beszedésre,
az elsô sikeres tranzakciót követô hónapban
egyszeri 1500 forintos számlajóváírásban részesítjük.
A csoportos megbízást adó,
vagy ilyennel már rendelkezô ügyfeleink
kiválaszthatják, hogy a hónap melyik szakaszában
terheljük meg számlájukat:

– a hónap 6–10. napja között,
– a hónap 11–15. napja között,
– a hónap 16–20. napja között.

A távhôszolgáltatótól
független szociális
alapú támogatás
A Kormány 138/2006.(VI.29.) rendelete alapján, amely az
egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi távhôszolgáltatási támogatásáról szól, a jogosultaknak
2006. október 1-jétôl december 31-éig 2500 forint
távhôtámogatás jár havonta. A kormányrendelet
szerint a távhôtámogatásra az jogosult:
– aki nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy
nyugdíjszerû ellátásban részesül,
– vagy fogyatékossági támogatást;
– magasabb összegû családi pótlékot kap,
– illetôleg nagycsaládos személy,
ha az egy fôre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj minimumának (25.800 forint) kétszeresét, egyedülálló háztartás esetén háromszorosát. Az igényléssel kapcsolatban az érintettek a
kerületi önkormányzatokhoz fordulhatnak.
A támogatás folyósítása nem a FÔTÁV Zrt.
közremûködésével történik.

Amennyiben nem jelöl meg fizetési intervallumot,
akkor automatikusan a számla esedékességének
idején terheljük meg számláját.
A fizetési intervallum megadásával a számla terhelése az Önnek megfelelô idôponthoz igazítható.

Jövôre sem feledkezünk meg
csoportos beszedési megbízással
rendelkezô ügyfeleinkrôl!
Értékes nyereményeket sorsolunk ki azok között,
akik a 2007. április 30-át megelôzô 6 hónap mindegyikében csoportos beszedési megbízással egyenlítik
ki távhôszámláikat.
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Ford Fiesta 1.4 személygépkocsi

1 hetes horvátországi tengerparti
nyaralás (2 fô részére)

Hétvége Londonban (2 fô részére)

Sorsolás 2007 májusában
a képek illusztrációk
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bankszámla-tulajdonos aláírása

A zavartalan
fûtésindításért
a Budapesti Távhôszolgáltató Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság tájékoztatója
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Csoportos beszedés
– kölcsönös elônyök

* Nem kötelezô kitôlteni!

Nyilatkozat

A kitöltött bejelentôlapot a következô postacímre küldheti: FÔTÁV Zrt. 1509 Budapest, Pf. 9.

16-20. napja között.

Ft, azaz

11-15.
6-10.
A hónap
a számlaterhelés idôszaka

teljesítés felsô értékhatára*

Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalamazom a számlavezetô bankomat arra, hogy bankszámlámat a jogosult által benyújtott beszedési megbízás alapján – megbízásom keretei között – megterhelje.
Tudomásul veszem, hogy a felhatalmazási megbízás elfogadásáról, a beszedés megkezdésének tényleges idôpontjáról, illetve elutasításáról és annak okáról a beszedésre jogosulttól csak a fogyasztó kaphat
értesítést.
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(Az ügyfélazonosító a távhôszámla jobb felsô sarkában található.)
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teljesítés adatai
érvényesség kezdete / vége
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jogosult (szolgáltató adatai)
jogosult neve

bank megnevezése

bankszámla száma

bankszámla-tulajdonos adatai
bankszámla-tulajdonos neve

FELHATALMAZÁS CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSÉRE (eredeti)

2006. szeptember
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A Budapesti Távhôszolgáltató Zártkörûen
Mûködô Részvénytársaság szeptemberre befejezi karbantartási munkáit, és rendelkezésre áll,
vagyis fogyasztói kérésre beindítja a fûtési
szolgáltatást.
A zavartalan fûtésindítás feltétele, hogy
az épületek fogyasztói tulajdonban lévô
központi fûtési rendszere is üzemkész,
ellenôrzött és kipróbált állapotban legyen.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fûtési
rendszer feltöltött, próbafûtéssel ellenôrzött és
légtelenített állapotban van. Az így felkészített
központi fûtési rendszer szükség esetén rövid
idô alatt üzembe helyezhetô.
Sajnos minden évben sok problémát okoz,
hogy az épületek központi fûtési rendszerei
nincsenek felkészítve a téli idôszakra. Ilyenkor
a szolgáltatás beindítása a hibakeresés és
-javítás miatt elhúzódik. A megbontott fûtési
rendszerek pedig sokszor okoznak beázást
akár több lakásban is.
A zavartalan fûtésindítás érdekében a
FÔTÁV Zrt. arra kéri a tulajdonosokat,
hogy a fûtési rendszeren végzendô
munkákat – lehetôleg összehangoltan –
augusztus végéig fejezzék be, és idôben
gondoljanak a központi fûtési rendszerek ellenôriztetésére, kipróbáltatására.
Ezt követôen pedig már ne végezzenek beavatkozást a rendszeren. A kipróbált, üzemképes fûtési rendszert a FÔTÁV Zrt. a megrendelést követô 4 órán belül üzembe helyezi.
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