
Havonta tervezhető távhőszámla, szabadon választva

 2009. októberétől a FŐTÁV Zrt. ügyfelei választhatják azt a lehetőséget, hogy az 
éves távhődíjat havonta, 12 egyenletes összegű részletben fi zessék ki. Azok az 
ügyfeleink, akik nem választják ezt a lehetőséget, továbbra is minden hónapban 
a mért hőfogyasztások alapján fi zetik számláikat. 
Ügyfeleink személyesen, a FŐTÁV ügyfélszolgálati irodáiban köthetik meg az egyen-
letes díjfi zetésre vonatkozó megállapodást, amely mellé írásos fogyasztói tájékoz-
tatót is mellékelünk. Ebben a megállapodásban a havi részszámlákban szereplő 
hőfogyasztások (külön a fűtési és külön a melegvíz-készítési célú hőmennyiség) az 
előző éves hőfogyasztás 1/12-ed részeként kerülnek megállapításra (fűtési célú 
hő esetében a külső átlaghőmérséklettel és a fűtött napok számával korrigálva). Az ezt a 
megoldást választó ügyfeleink részére a januártól novemberig tartó hődíj-időszakokra a 
fent megállapított mennyiséggel részszámlákat bocsátunk ki (ez egy naptári évre vonat-
koztatva maximum 11 részszámlát jelent, de számuk annak megfelelően csökkenhet, 
hogy az ügyfél év közben mikor köt megállapodást az egyenletes díjfi zetésre). Az egyes 
részszámlák a hődíjakon felül tartalmazzák az alapdíjak 1/12-ed részét is – azok ese-
dékességének megfelelő hónapokra vonatkozóan.

további információ: www.fotav.hu



Az éves elszámolás a következőképpen történik: ügyfeleink a decemberi hődíj-időszakra már nem részszámlát kapnak, hanem január végén 
mindig elszámoló számlát állítunk ki részükre. Az éves elszámoló számla (1 db számla) összegének kiszámítási módja egyszerű és követhető: 
a teljes évre vonatkozó, tényfogyasztást tartalmazó összegből levonjuk az addig kibocsátott részszámlák összegét. Ez azt jelenti, hogy – ha 
az ügyfél közel annyit fogyasztott, mint az előző évben, és az éven belül nem volt díjváltozás – ezen elszámoló számla összege is körülbelül 
egy részszámla összegének fog megfelelni. E megoldással fogyasztóink távhődíj-fi zetése az egész évre vonatkozóan egyenletessé 
válik, s így elkerülhetőek a váratlan, hideg téli időjárás okozta magasabb összegű számlák. Amennyiben az adott lakásban tulajdon-
osváltásra kerül sor, annak időpontjára vonatkozóan elkészítjük a kiköltöző ügyfél elszámoló számláját, így ebben az esetben is csak annyit fi zet 
az ügyfél, amennyit ténylegesen elfogyasztott.
Az egyenletes díjfi zetés 2009. október 1-jétől vehető igénybe. 
Az új, választható számlafi zetési mód iránt ügyfeleink a telefonos ügyfélszolgálat 06-40-200-108-as számán, vagy ügyfélszol-
gálati irodáinkban személyesen érdeklődhetnek.

Ügyfélszolgálat: 06-40-200-108


