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Képviseletek, közös képviselők és díjfizetők figyelmébe ajánljuk!  
Változások az utólagos elszámolásban

A jelenleg érvényben lévő, térítésmentesen biztosított utólagos fűtési hődíj elszámolásáról szóló szerződéseink  
felülvizsgálatát követően március hónapban, levélben értesítettük az érintett épületek képviseleteit arról, hogy a 
szerződésünk 9. és 10. pontjában foglaltak alapján – amennyiben a Felhasználó hibájából két egymást követő elszámolási 
időszakban az elszámolás meghiúsul, illetve a díjkülönbözet befizetési kötelezettségét a fizetési határidőt követő 30 napon 
túl valamennyi díjfizető nem teljesíti – a szerződést a Szolgáltató felmondhatja.
2012. június 30-i állapot szerint a Főtáv megvizsgálja a szerződés fentebb említett két pontjában foglalt feltételek teljesülését.  
Amennyiben a Lakóközösségnek az utólagos elszámolás(ok)ból adódóan kintlévősége van, és azt a hátralékkal rendelkező 
valamennyi díjfizető írásbeli felszólításunk ellenére 30 napon belül nem teljesíti, továbbá a Felhasználó hibájából két egymást 
követő elszámolási időszakban az elszámolás meghiúsult, úgy a szerződésben biztosított felmondási lehetőséggel  
Társaságunk élni fog, így a következő időszaki elszámolást már nem tudjuk teljesíteni.

A szerződés megszűnését követően a fűtési hődíjak utólagos elszámolásának lehetőségét természetesen változatlanul 
biztosítani kívánjuk Felhasználóink részére, ellenben terveink szerint - a pénzügyi kockázatra való tekintettel – ezen  
Felhasználói közösségek esetében a továbbiakban térítés ellenében kötjük újra a szerződést a képviselőkkel.
A szerződés feltételeit hiánytalanul teljesítő, vagy még utólagos elszámolásra vonatkozó szerződéssel nem rendelkező 
épületeknél, a jelenlegi, térítésmentes szerződést továbbra is fenntartjuk.
A fentiekben foglaltakra tekintettel kérjük, fokozottan figyeljenek a fizetési határidők pontos betartására.
További újdonság, hogy terveink szerint hamarosan az internetes felületet használó képviselők esetében az utólagos 
elszámolásra vonatkozó adatszolgáltatás, jóváhagyás, szerződésmódosítás alapján on-line is megtörténhet.

 A FŐTÁV Zrt. a működési költségein elért megtakarításából, a korábban meghirdetett havi 10% alapdíjkedvezményen felül,  
további, egyszeri 30% alapdíjkedvezménnyel kívánja jutalmazni pontosan fizető lakossági fogyasztóit. A lakossági, lakás 
célú 30% alapdíj jóváírás feltétele, hogy a díjfizető 2012. július 31-én nem rendelkezik lejárt határidejű tartozással sem a 
FŐTÁV Zrt.-nek, sem a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nek.

A jól fizető ügyfeleknek az augusztus végén kibocsátott, szeptemberi esedékességű számlájukban a fent említett 
10% alapdíjkedvezmény mellett további, egyszeri 30% kedvezményt (összesen tehát 10% + 30%) érvényesít a Társaság, 
ami egy átlagos (52 m2 alapterületű, 135 légm3-es), fűtéssel és használati melegvíz-szolgáltatással 
ellátott lakás esetében 2371 Ft egyszeri jóváírást jelent.

 Az épületen belüli (ún. szekunder) fűtési és melegvíz hálózat karbantartása a lakóközösség feladata, mivel az a 
lakóközösség tulajdonát képezi. A szolgáltatási időszakon kívül (május 16 – augusztus 31 között) az épület(ek) képviselete,  
képviselője, szövetkezeti elnöke vagy hőszolgáltatási megbízottja már korábban is évenként egy alkalommal  
igényelhette a fűtési rendszer 2 hetes díjmentes ürítését, melynek lehetőségét továbbra is biztosítjuk. Amennyiben a 
lakóközösség valamennyi szekunder fűtési rendszeren tervezett munkálatát erre a két hétre tudja időzíteni, a díjmentes 
ürítéssel költséget takaríthat meg.
Javasoljuk, hogy az Ön által tervezett javítási, felújítási munkáival kapcsolatos előzetes egyeztetés érdekében keresse  
fel közösségük képviselőjét.
A Felhasználói közösség egyénileg és összességében sem jogosult fűtési díj visszatérítésére a fűtési hálózat megrendelésre  
végzett ürítéssel-töltéssel, majd az azt követő légtelenítéssel összefüggő szolgáltatáskiesése miatt.

Kérjük, hogy az elvégzett munka ellenőrzésének lehetőségét a fűtési rendszer visszatöltésekor műszaki kollegáink részére  
minden esetben biztosítani szíveskedjenek.
Az Ürítés-töltés megrendelő nyomtatványa a honlapunkon megtalálható: 
http://www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/letoltheto-nyomtatvanyok/
Az ÖKOPlusz programban résztvevő épületek esetében a kivitelezés, vagy garanciális javítás miatt szükséges ürítés 
továbbra is díjmentes szolgáltatásnak minősül.

Egyszeri 30% alapdíjkedvezményt ad a FŐTÁV

Díjmentes 2 hetes ürítés



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

Ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartási rendje:

Észak-pesti ügyfélszolgálat
1138 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 Lajos 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

 A sárga csekk és a sorban állás helyett válassza Ön is a kényelmes, megbízható, környezetbarát, elektronikus számlarendszert,  
ahol többféle fizetési mód áll az Ön rendelkezésére! Választhatja a csoportos beszedési megbízást, bankkártyás fizetést, 
banki átutalást, továbbá számláját mobiltelefonja segítségével is rendezheti.
Ne feledkezzen meg arról sem, hogy a Díjnet papírmentes számlakezelésével Ön is tehet környezetünk megóvásáért! 

Regisztráljon a www.dijnet.hu oldalon, ahol bővebb tájékoztatást talál a szolgáltatásról!

 Társaságunk az internetes szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban számos – a felhasználó adatainak biztonságát 
szolgáló – védelmi intézkedést valósított meg. Ugyanakkor az Ön közreműködésére is feltétlenül szükségünk van, a rendszer  
használatából eredő kockázatok minimálisra csökkentéséhez.
Ezek alapján, megkérjük, hogy 2012. augusztus 1. és 2012. szeptember 30. közötti időszakban változtassa meg jelszavát, az 
alábbi feltételek figyelembe vételével.

Követelmény: min. 8 karakteres szó, ékezetek nélkül, mely tartalmaz kisbetűt, nagybetűt és számot.
2012. október 1-jét követően már csak az új típusú jelszavával tudja használni internetes ügyfélszolgálatunkat. Amennyiben  
a változtatást korábban nem tette meg, ezt a bejelentkezése előtt pótolhatja.
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük.

Fizesse távhőszámláját a Díjnet ingyenes elektronikus rendszerében!

Internetes ügyfélszolgálat – JELSZÓVÁLTOZTATÁS

Eseti utalás – bankszámlaszámok
 A Társaságunk által kiállított távhőszámla eseti banki utalással a következő bankszámlaszámokon egyenlíthető ki*: 

*A nem távhőszolgáltatással kapcsolatos számlák átutalása kizárólag a Budapest Banknál vezetett számlaszámra történhet. 

Amennyiben eseti átutalással egyenlíti ki távhőszámláit, úgy kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze a bankszámlaszámot  
és a közlemény rovatba minden alkalommal tüntesse fel 3-sal, vagy 2-sel kezdődő 8 számjegyű ügyfélazonosítóját, melyet 
a havonta megküldött számlák jobb felső részén a fizetési és teljesítési határidő alatt találhat.

OTP Bank:  11794008 - 20521556 - 00000000
Budapest Bank:  10102093 - 02960400 - 01000008
MKB Bank:  10300002 - 20105963 - 70143285

Ne feledkezzen meg róla!

Szeptembertől három ügyfélszolgálati iroda

 Fűtési időszak végén a termosztatikus szelepekkel felszerelt, korszerűsített épületek esetében a szelepfejet  
ütközésig fordítsuk balra, teljesen nyitott állásba és hagyjuk is így a fűtés őszi beindításáig! Ezzel a szelep élettartamát 
növelhetjük meg, valamint az épület ürítését, töltését, légtelenítését tudjuk elősegíteni. Amennyiben a szelepek egész 
nyáron elzárt állapotban vannak, akkor sajnos azok letapadhatnak, az így feladatát ellátni nem tudó szelepeket csak 
térítés ellenében javítják, vagy cserélik ki.

 Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2012. szeptember 1-jétől a Csepeli ügyfélszolgálati irodánkat bezárjuk.  
Az iroda utolsó nyitvatartási napja: 2012. augusztus 31-e. Az ügyintézés zökkenőmentessége érdekében 2012. 
szeptember 1-jétől az Allee-ban, az Árkádban és a Váci úton lévő irodáinkban hosszított nyitva tartással biztosítjuk 
ügyfeleinknek a személyes ügyfélkiszolgálás lehetőségét (hétfőtől szerdáig, valamint pénteken reggel 8.00 és 
este 18.00 óra között, míg csütörtökön reggel 8.00 és este 20.00 óra között). 

Megértésüket köszönjük!


