
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis mauris. Cras 
orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vitae velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus eros. Maecenas et tortor 
laoreet massa dictum consectetur aliquam in nisl.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque risus diam, hendrerit a ullamcorper ut, fermentum in 
elit. Maecenas in felis lacus. Integer eu massa dolor. Duis et nisi quam. Donec eu mi ac dolor interdum auctor. Duis vitae lectus 
scelerisque purus euismod aliquam non in quam. Sed volutpat congue nunc non tincidunt. Vivamus accumsan, nisi eu accumsan 
laoreet, justo dui vestibulum ipsum, vel euismod ante nunc nec nulla. Mauris feugiat ultricies viverra. Cras in adipiscing tellus. 
In feugiat cursus lacus non varius. Aliquam feugiat rhoncus sollicitudin. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis mauris. Cras orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vitae 
velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus eros. Maecenas et tortor laoreet massa dictum consectetur aliquam in nisl. 
Sed sed sem eget ligula molestie aliquet id at ligula. Donec nunc libero, eleifend hendrerit mattis in, imperdiet vel tellus.

 Sed eu condimentum orci. Etiam bibendum eleifend risus, vel rhoncus urna congue non. Cras a fringilla libero. Quisque sagittis, 
lacus auctor congue semper, justo ante suscipit purus, ut dignissim sem diam nec neque. Curabitur auctor aliquet interdum. 
Vestibulum at purus metus, a condimentum orci. Phasellus vel orci massa, vitae tristique ante. Praesent laoreet rutrum vehicula. 
Nam pharetra tortor sit amet neque pellentesque et accumsan lectus elementum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut nulla orci, porta sit amet posuere id, placerat at ante. Cras consequat tellus eu 
odio porta ac rhoncus turpis luctus. Praesent massa tortor, ornare eget blandit sit amet, consequat nec erat. Ut et nisl elit, 
nec consectetur quam. Vivamus at enim sem, sit amet porttitor elit. Donec scelerisque condimentum purus sodales molestie. 
Vestibulum consequat dolor vel diam viverra ornare. Nunc tellus eros, ullamcorper id sollicitudin eu, adipiscing sed libero.

 Aliquam quis sagittis diam 
 Curabitur consequat porta pulvinar. Aenean tincidunt, libero 
quis imperdiet rhoncus, magna justo dignissim justo, blandit 
ultricies arcu diam tempor dolor. Aliquam pharetra erat sed 
odio mattis eget tincidunt dolor porttitor. Duis commodo 
pellentesque ligula, vitae tempor lacus vestibulum quis. Mae-
cenas cursus sagittis dui, at dapibus metus sodales sit amet. 
Nunc ut diam ultrices ante porttitor pellentesque id ut nisl. 
Integer pellentesque rhoncus mi, et volutpat enim cursus id. 
Fusce at nisl turpis, at volutpat sapien. Aliquam velit lorem, 
sollicitudin ac hendrerit at, auctor id nulla. Mauris sollicitudin 
imperdiet sem, sed porta nunc mollis nec. In hac habitasse 
platea dictumst. Nunc suscipit consequat eros eget mattis. In 
pretium, justo et adipiscing consectetur, ipsum ligula blandit 
dolor, id lobortis nisi sem nec nisl. Cras dui arcu, tempus nec 
auctor accumsan, cursus sit amet ante. Maecenas non feugiat 
purus.

 Donec molestie hendrerit metus in malesuada. Donec in 
lectus nisl. Aliquam quis sagittis diam. Proin id ultricies lorem. 
Sed metus leo, adipiscing vel fermentum vitae, bibendum 
consectetur diam. In quis nisi ipsum. Cras sem mauris, elemen-
tum nec fringilla tempus, aliquet at est. Proin lobortis bibendum 
bibendum. Duis congue augue ac nisi aliquet ullamcorper.
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Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis mauris. Cras 
orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vitae velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus eros. Maecenas et tortor 
laoreet massa dictum consectetur aliquam in nisl.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque risus diam, hendrerit a ullamcorper ut, fermentum in 
elit. Maecenas in felis lacus. Integer eu massa dolor. Duis et nisi quam. Donec eu mi ac dolor interdum auctor. Duis vitae lectus 
scelerisque purus euismod aliquam non in quam. Sed volutpat congue nunc non tincidunt. Vivamus accumsan, nisi eu accumsan 
laoreet, justo dui vestibulum ipsum, vel euismod ante nunc nec nulla. Mauris feugiat ultricies viverra. Cras in adipiscing tellus. 
In feugiat cursus lacus non varius. Aliquam feugiat rhoncus sollicitudin. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis mauris. Cras orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vitae 
velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus eros. Maecenas et tortor laoreet massa dictum consectetur aliquam in nisl. 
Sed sed sem eget ligula molestie aliquet id at ligula. Donec nunc libero, eleifend hendrerit mattis in, imperdiet vel tellus.

 Sed eu condimentum orci. Etiam bibendum eleifend risus, vel rhoncus urna congue non. Cras a fringilla libero. Quisque sagittis, 
lacus auctor congue semper, justo ante suscipit purus, ut dignissim sem diam nec neque. Curabitur auctor aliquet interdum. 
Vestibulum at purus metus, a condimentum orci. Phasellus vel orci massa, vitae tristique ante. Praesent laoreet rutrum vehicula. 
Nam pharetra tortor sit amet neque pellentesque et accumsan lectus elementum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut nulla orci, porta sit amet posuere id, placerat at ante. Cras consequat tellus eu 
odio porta ac rhoncus turpis luctus. Praesent massa tortor, ornare eget blandit sit amet, consequat nec erat. Ut et nisl elit, 
nec consectetur quam. Vivamus at enim sem, sit amet porttitor elit. Donec scelerisque condimentum purus sodales molestie. 
Vestibulum consequat dolor vel diam viverra ornare. Nunc tellus eros, ullamcorper id sollicitudin eu, adipiscing sed libero.

 Aliquam quis sagittis diam 
 Curabitur consequat porta pulvinar. Aenean tincidunt, libero 
quis imperdiet rhoncus, magna justo dignissim justo, blandit 
ultricies arcu diam tempor dolor. Aliquam pharetra erat sed 
odio mattis eget tincidunt dolor porttitor. Duis commodo 
pellentesque ligula, vitae tempor lacus vestibulum quis. Mae-
cenas cursus sagittis dui, at dapibus metus sodales sit amet. 
Nunc ut diam ultrices ante porttitor pellentesque id ut nisl. 
Integer pellentesque rhoncus mi, et volutpat enim cursus id. 
Fusce at nisl turpis, at volutpat sapien. Aliquam velit lorem, 
sollicitudin ac hendrerit at, auctor id nulla. Mauris sollicitudin 
imperdiet sem, sed porta nunc mollis nec. In hac habitasse 
platea dictumst. Nunc suscipit consequat eros eget mattis. In 
pretium, justo et adipiscing consectetur, ipsum ligula blandit 
dolor, id lobortis nisi sem nec nisl. Cras dui arcu, tempus nec 
auctor accumsan, cursus sit amet ante. Maecenas non feugiat 
purus.

 Donec molestie hendrerit metus in malesuada. Donec in 
lectus nisl. Aliquam quis sagittis diam. Proin id ultricies lorem. 
Sed metus leo, adipiscing vel fermentum vitae, bibendum 
consectetur diam. In quis nisi ipsum. Cras sem mauris, elemen-
tum nec fringilla tempus, aliquet at est. Proin lobortis bibendum 
bibendum. Duis congue augue ac nisi aliquet ullamcorper.
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09
„Megváltozik a lakásfenntartási támogatás – A fűtéstámogatást is az  
önkormányzatnál kell igényelni

 Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy 2011. szeptember 1-től jelentősen átalakul a lakásfenntartási támogatás. Augusz-
tus 31-ével megszűnik a szociális alapú gázár- és távhő ár-támogatás és beépül a lakásfenntartási támogatásba, az új támogatást 
a helyi önkormányzatnál kell igényelni. Lakásfenntartási támogatást a fűtéstámogatáson túl többek között lakbérre, albérleti 
díjra, közös költségre, csatornahasználati díjra, a szemétszállítás költségeire, villanyáram, víz és gázfogyasztás költségeire 
lehet kérni. Újdonság az eddigi gyakorlathoz képest, hogy a gázzal és távhővel fűtők mellett azok is igénybe vehetik az új 
lakásfenntartási támogatást, akik fával, olajjal, szénnel vagy más módon fűtenek. A támogatási kérelmeket a helyi önkormány-
zathoz kell benyújtani, amely jövedelem- és vagyonvizsgálatot végez, és pénzben és/vagy természetben is megállapíthatja a 
támogatást”.  forrás: www.kormany.hu

Közeledik a fűtésszezon…

 Noha a hivatalos fűtési időszak október 15-étől kezdődik, a 
FŐTÁV Zrt. szeptember 15-étől megkezdheti a fűtést a felhasz-
nálói közösség és a távhőszolgáltató között létrejött közüzemi 
szerződés mellékletét képező üzemviteli megállapodások alap-
ján, illetve akár nyáron is bármikor elindíthatja azt, a közösség 
képviselőjének kérésére. Szeptember 15-ét követően a FŐTÁV az 
egyes lakóközösségek üzemviteli megállapodásában rögzített 
átlag napi középhőmérsékleti értékeihez, vagy automatikusan a 
külső pillanatnyi hőmérséklethez és dátumhoz igazodva helyezi 
készenléti üzembe a fűtésszolgáltatást biztosító hőközpontot. 

 A legkorszerűbb megoldás az, amikor az üzemviteli megálla-
podásban rögzített dátumok közötti időszakban a hőközpontok 
szabályozó elektronikája a külső hőmérséklet változása szerint 
automatikusan kapcsolja ki és be a fűtést. Október 15-ét követő-
en pedig a FŐTÁV Zrt. a rendeletben rögzítetteknek megfelelően 
valamennyi épületben készenlétbe helyezi a hőközpontokat.

 A zavartalan fűtésindítás feltétele, hogy az épületek fogyasztói tulajdonban levő központi fűtési rendszere is üzemkész, 
ellenőrzött, kipróbált állapotban legyen, a radiátorok elzárói (amennyiben vannak ilyenek) nyitott állapotban legyenek. 
A felkészített központi fűtési rendszer szükség eseten rövid idő alatt üzembe helyezhető. Amennyiben az épületben fűtési 
problémát tapasztalnak, keressék az épület közös képviselőjét, aki az épületet üzemeltető felelős személyként eljárhat a 
probléma megoldásában.

Szeptember 19-étől 4 ügyfélszolgálattal működik a FŐTÁV

 Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2011. szeptember 16-án a Flórián udvarban és a Kispesti Skálában lévő ügy-
félszolgálati irodáink bezártak. Ezzel párhuzamosan a többi ügyfélszolgálatunkat a várható nagyobb ügyfélforgalom 
miatt megerősítettük, valamint a Váci úton működő Észak-pesti ügyfélszolgálatunk nyitvatartási idejét meghosszabbítot-
tuk. Ennek megfelelően 2011. szeptember 1-jétől az Allee-ban, az Árkádban és a Váci úton lévő irodáinkban meghosz-
szabbított munkarendben (hétfőtől szerdáig, valamint pénteken 8.00–18.00 óra között, míg csütörtökön 8.00 –20.00 óra 
között) várjuk Ügyfeleinket. A Csepeli ügyfélszolgálati irodánkban továbbra is változatlan nyitvatartási renddel állunk az  
Önök rendelkezésére.

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis mauris. Cras 
orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vitae velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus eros. Maecenas et tortor 
laoreet massa dictum consectetur aliquam in nisl.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque risus diam, hendrerit a ullamcorper ut, fermentum in 
elit. Maecenas in felis lacus. Integer eu massa dolor. Duis et nisi quam. Donec eu mi ac dolor interdum auctor. Duis vitae lectus 
scelerisque purus euismod aliquam non in quam. Sed volutpat congue nunc non tincidunt. Vivamus accumsan, nisi eu accumsan 
laoreet, justo dui vestibulum ipsum, vel euismod ante nunc nec nulla. Mauris feugiat ultricies viverra. Cras in adipiscing tellus. 
In feugiat cursus lacus non varius. Aliquam feugiat rhoncus sollicitudin. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis mauris. Cras orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vitae 
velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus eros. Maecenas et tortor laoreet massa dictum consectetur aliquam in nisl. 
Sed sed sem eget ligula molestie aliquet id at ligula. Donec nunc libero, eleifend hendrerit mattis in, imperdiet vel tellus.

 Sed eu condimentum orci. Etiam bibendum eleifend risus, vel rhoncus urna congue non. Cras a fringilla libero. Quisque sagittis, 
lacus auctor congue semper, justo ante suscipit purus, ut dignissim sem diam nec neque. Curabitur auctor aliquet interdum. 
Vestibulum at purus metus, a condimentum orci. Phasellus vel orci massa, vitae tristique ante. Praesent laoreet rutrum vehicula. 
Nam pharetra tortor sit amet neque pellentesque et accumsan lectus elementum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut nulla orci, porta sit amet posuere id, placerat at ante. Cras consequat tellus eu 
odio porta ac rhoncus turpis luctus. Praesent massa tortor, ornare eget blandit sit amet, consequat nec erat. Ut et nisl elit, 
nec consectetur quam. Vivamus at enim sem, sit amet porttitor elit. Donec scelerisque condimentum purus sodales molestie. 
Vestibulum consequat dolor vel diam viverra ornare. Nunc tellus eros, ullamcorper id sollicitudin eu, adipiscing sed libero.

 Aliquam quis sagittis diam 
 Curabitur consequat porta pulvinar. Aenean tincidunt, libero 
quis imperdiet rhoncus, magna justo dignissim justo, blandit 
ultricies arcu diam tempor dolor. Aliquam pharetra erat sed 
odio mattis eget tincidunt dolor porttitor. Duis commodo 
pellentesque ligula, vitae tempor lacus vestibulum quis. Mae-
cenas cursus sagittis dui, at dapibus metus sodales sit amet. 
Nunc ut diam ultrices ante porttitor pellentesque id ut nisl. 
Integer pellentesque rhoncus mi, et volutpat enim cursus id. 
Fusce at nisl turpis, at volutpat sapien. Aliquam velit lorem, 
sollicitudin ac hendrerit at, auctor id nulla. Mauris sollicitudin 
imperdiet sem, sed porta nunc mollis nec. In hac habitasse 
platea dictumst. Nunc suscipit consequat eros eget mattis. In 
pretium, justo et adipiscing consectetur, ipsum ligula blandit 
dolor, id lobortis nisi sem nec nisl. Cras dui arcu, tempus nec 
auctor accumsan, cursus sit amet ante. Maecenas non feugiat 
purus.

 Donec molestie hendrerit metus in malesuada. Donec in 
lectus nisl. Aliquam quis sagittis diam. Proin id ultricies lorem. 
Sed metus leo, adipiscing vel fermentum vitae, bibendum 
consectetur diam. In quis nisi ipsum. Cras sem mauris, elemen-
tum nec fringilla tempus, aliquet at est. Proin lobortis bibendum 
bibendum. Duis congue augue ac nisi aliquet ullamcorper.
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Lorem ipsum dolor sit amet
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Pellentesque risus diam, hendrerit a ullamcorper ut, fermentum 
in elit. Maecenas in felis lacus. Integer eu massa dolor. Duis et 
nisi quam. Donec eu mi ac dolor interdum auctor. 
Duis vitae lectus scelerisque purus euismod aliquam non 
in quam. Sed volutpat congue nunc non tincidunt. Vivamus 
accumsan, nisi eu accumsan laoreet, justo dui vestibulum 
ipsum, vel euismod ante nunc nec nulla. Mauris feugiat ultricies 
viverra. Cras in adipiscing tellus. In feugiat cursus lacus non 
varius. Aliquam feugiat rhoncus sollicitudin. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing elit. 

 Suspendisse tellus nulla, laoreet et molestie in, dignissim quis 
mauris. Cras orci diam, vulputate id euismod nec, dapibus vi-
tae velit. Duis vitae sem id leo varius tempus eget dapibus 
eros. Maecenas et tortor laoreet massa dictum consectetur 
aliquam in nisl. Sed sed sem eget ligula molestie aliquet id at 
ligula. Donec nunc libero, eleifend hendrerit mattis in, imperdiet 
vel tellus. Quisque vulputate, ipsum et luctus porttitor, eros est 
commodo urna, tincidunt pharetra lorem sapien a tortor.
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 Aliquam quis sagittis diam 
 Curabitur consequat porta pulvinar. Aenean tincidunt, libero quis imperdiet rhoncus, magna justo dignissim justo, blandit ultricies 
arcu diam tempor dolor. Aliquam pharetra erat sed odio mattis eget tincidunt dolor porttitor. Duis commodo pellentesque ligula, 
vitae tempor lacus vestibulum quis. Maecenas cursus sagittis dui, at dapibus metus sodales sit amet. Nunc ut diam ultrices ante 
porttitor pellentesque id ut nisl. Integer pellentesque rhoncus mi, et volutpat enim cursus id. Fusce at nisl turpis, at volutpat 
sapien. Aliquam velit lorem, sollicitudin ac hendrerit at, auctor id nulla. 

Mauris sollicitudin imperdiet sem, sed porta nunc mollis nec. In hac habitasse platea dictumst. Nunc suscipit consequat eros eget 
mattis. In pretium, justo et adipiscing consectetur, ipsum ligula blandit dolor, id lobortis nisi sem nec nisl. Cras dui arcu, tempus nec 
auctor accumsan, cursus sit amet ante. Maecenas non feugiat purus.

Duis congue augue ac nisi aliquet ullamcorper 

 Donec molestie hendrerit metus in malesuada. Donec in lectus nisl. Aliquam quis sagittis diam. Proin id ultricies lorem. Sed 
metus leo, adipiscing vel fermentum vitae, bibendum consectetur diam. In quis nisi ipsum. Cras sem mauris, elementum nec 
fringilla tempus, aliquet at est. Proin lobortis bibendum bibendum. Duis congue augue ac nisi aliquet ullamcorper. Suspendisse 
potenti. Vestibulum sit amet urna dui. Integer vitae justo purus, in gravida felis. In orci risus, mattis bibendum aliquet a, eleifend 
a ligula. Aenean pretium ultrices viverra.

Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1117 Október 23. u. 8–13. Allee Bevásárlóközpont, II. em.
H, K, Sz, P: 8–18; Csüt.: 8–20

Észak-pesti ügyfélszolgálat
1131 Váci út 135–139. BSR Center C lépcsőház fsz. 
H, K, Sz: 8–16; P: 8–14; Csüt.: 8–20 

Észak-budai ügyfélszolgálat
1032 Polgár u. 8–10. Flórián udvar D épület II. em.
H, K, Sz: 8–16; P: 8–14; Csüt.: 8–20 

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1148 Örs vezér tere 25. Árkád Üzletközpont II. em.
H, K Sz, P: 8–18; Csüt.: 8–20  

Délkelet-pesti ügyfélszolgálat
1191 Kossuth tér 4–5. SKÁLA Kispest Áruház II. em.
H, K, Sz, P: 9–16; Csüt.: 9–18.45

Csepeli ügyfélszolgálat
1221 Kossuth L. u. 117.
H, K, Sz: 8–16; P: 8–14; Csüt.: 8–20

A FŐTÁV Zrt. egységesen az alábbi kék számon fogadja ügyfelei hívását munkanapokon 8-tól 17-ig, hétfőn 8-tól 20-ig.
Az ÖKOPlusz programról továbbra is érdeklődhetnek ugyanezen a 06 40 200 108-as számon, a 3-as menüpont választásával.

Ügyfélszolgálati irodáink:

 Egyúttal felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a megújult és kibővített internetes ügyfélszolgálatunkon gyorsan, kényelmesen, 
otthonról intézhetik ügyeiket. Regisztráljon és nyerjen Ön is! Az internetes ügyfélszolgálaton legalább egyszer ügyet intézők 
közül havonta kisorsolunk 3 szerencsés díjfizetőt, akiknek az ügyintézés hónapjának alapdíját tartalmazó számla összegét visz-
szatérítjük, továbbá az interneten ügyet intéző Fogyasztóink között decemberben kisorsolunk 3 darab, egyenként 200.000 forint 
értékű laptopot. Részletek és regisztráció a www.afutesjovoje.hu oldalon.

A fűtési költségmegosztók alkalmazásának feltételei

 A Magyar Közlöny 2011. évi 72. számában megjelent a Kormány 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelete, amely a távhőszolgálta-
tásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása. Ez többek között rész-
letesen foglalkozik a fűtési költségmegosztók alkalmazásának feltételeivel, a fűtési valamint a melegvíz díjmegosztási arány 
meghatározásának kiválasztásával és annak alkalmazásával, valamint a közös képviselők tájékoztatási kötelezettségeivel is. 
Részletesen tárgyalja a költségmegosztókkal járó teendőket és a távhőszolgáltatók információs tájékoztatási kötelezettségé-
nek biztosítását is.

 A kormányrendeletről részletesen az alábbi címen olvashatnak: http://www.fotav.hu/sajtoszoba/hirek/hir/2011/aug/12/
valtozott-koltsegmegosztasrol-szolo-rendelet/

Tudta-e Ön, hogy…. 

 …a budapesti távfűtött épületek többségében hőközponti hőmennyiségmérés szerinti távhőszolgáltatást nyújtunk. Ezekben 
az épületekben, a hőközpontban hitelesen mért összhőmennyiséget a felhasználói közösség kérésére lakásonként külön-külön 
számlázzuk a képviseletek rendelkezésének megfelelő díjszétosztási arányok alapján. A távhőszolgáltatásért díjfizetőinknek 
alapdíjat és hődíjat számlázunk minden hónap utolsó dekádjában. 

 Az alapdíj a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért és igénybevételéért – légtérfogat alapján – meg-
állapított éves díj, amelyet havonta (mindig az adott tárgyhónapra vonatkozóan) 12 egyenlő részletben számlázunk, mértéke 
független a hőfogyasztástól.

 A hődíj az épület által fűtési célra és melegvíz felmelegítésére felhasznált hőmennyiségből (GJ) az adott épületrészre (lakásra) 
jutó hő díja, amelyet mindig utólag, a hőmennyiségmérők záró leolvasását követően számlázunk ki. A nem fűtött időszakokra 
az alapdíj mellett csak melegvíz készítési célú hődíjat számlázunk. 
Miként lesz a hőközpontban mért hőmennyiségből (GJ-ból) fizetendő hődíj (Ft)?:

Az épület fűtési/melegvíz felmelegítési hőfelhasználása (GJ) x fűtési/melegvíz díjszétosztási arány (%) x a hődíj egységára 
(Ft/GJ) + ÁFA. (Tehát: GJ x % x Ft/GJ)

Fűtési díjszétosztási arány:•	  Az épület teljes fűtési hőfogyasztásából (100%) az Ön épületrészére (lakására, üzlethelyisé-
gére) vonatkozó arány (%).
Melegvíz díjszétosztási arány:•	  Az épület teljes vízfelmelegítésre jutó hőfogyasztásából (100%) az Ön épületrészére 
(lakására, üzlethelyiségére) vonatkozó arány (%).

 Felhívjuk figyelmét, hogy a díjszétosztási arányok meghatározásáról, annak módosításáról jogszabályok alapján kizáró-
lag a tulajdonosi közösségek képviselői rendelkez(het)nek. Társaságunk nem jogosult vizsgálni, hogy a hődíjak havonkénti 
elszámolásához, valamint az utólagos elszámoláshoz megadott díjszétosztási arányokat milyen szempontok figyelembe 
vételével határozták meg. 
A fentieknek megfelelően a lakások radiátoraira felszerelt fűtési költségmegosztók, valamint a lakásokban megtalálható me-
legvízmérő órák a hőközpontban mért hőfelhasználás díjfizetők közötti fogyasztással arányos felosztását segíthetik elő.

Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1117 Október 23. u. 8–10. Allee Bevásárlóközpont, II. em.
H, K, Sz, P: 8-18; Csüt.: 8-20

Észak-pesti ügyfélszolgálat
1131 Váci út 135–139. BSR Center, C lépcsőház, fsz. 
H, K, Sz, P: 8-18; Csüt.: 8-20

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1106 Örs vezér tere 25. Árkád Üzletközpont, II. em.
H, K Sz, P: 8–18; Csüt.: 8–20  

Csepeli ügyfélszolgálat
1214 Kossuth L. u. 117.
H, K, Sz: 8–16; P: 8–14; Csüt.: 8–20

A FŐTÁV Zrt. az alábbi kék számon fogadja ügyfelei hívását munkanapokon 8:00-tól 17:00, hétfőn 8:00-tól 20:00 óráig.

06 40 200 108

Ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartási rendje szeptember 1-jétől: 


