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FŐTÁV Kisokos – Mi alapján számláz a FŐTÁV?
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 harmadában. 

Az alapdíj a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért és igénybevételéért – légtérfogat alapján – megállapított 
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 a 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, üzlethelyiségére) 
  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 kizárólag 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 figyelembevételével határozták meg.

A fentieknek megfelelően a lakások radiátoraira felszerelt fűtési költségmegosztók, valamint a lakásokban megtalálható 
melegvízmérők a hőközpontban mért hőfelhasználás díjfizetők közötti, fogyasztással arányos felosztását segíthetik elő.

 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!

 Szeptember 15-étől május 15-éig tart a hivatalos fűtési időszak. Április 15 és május 15 között a felhasználói közösség és a 
távhőszolgáltató között létrejött közüzemi szerződés mellékletét képező üzemviteli megállapodások alapján végzi a FŐTÁV a fűtési 
rendszer ki- és bekapcsolását, illetve az automatikus fűtésszabályozást.

Ez az automatizmus azt jelenti, hogy a szabályozás a pillanatnyi külső hőmérséklet függvényében történik. Minél magasabb a külső 
hőmérséklet, a hőközpont annál kevesebb energiát szolgáltat az épületnek. Ha a külső hőmérséklet jelentősen megemelkedik, 
az automatika akár teljesen le is állíthatja a fűtésszolgáltatást, vagyis nincs fűtési energiafelhasználás. Ez a korszerű szabályozási 
funkció jellemzően a tavaszi és őszi változékony időszakban hasznos, mert ekkor nappalra automatikusan lekapcsol a 
fűtésszolgáltatás, éjszakánként, hajnalban pedig pár órára biztosít fűtést az igényelt belső hőfok megtartásának érdekében.

Fizesse távhőszámláját a Díjnet ingyenes elektronikus rendszerében!

Bízzuk a modern szabályozókra a fűtést!



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

Az automatikus üzemviteli megállapodás választásával tehát nemcsak az épületek energiafelhasználását lehet mérsékelni, de 
az átmeneti időszakban nincs szükség a fűtés indítás/leállításra vonatkozó rendelkezések megtételére, ezáltal időt, fáradtságot 
és költséget takaríthatnak meg a közösségek. Az üzemviteli megállapodás módosítását a felhasználók képviselője, vagy 
hőszolgáltatási megbízottja kezdeményezheti a területileg illetékes ügyfélszolgálati irodánkban.

Az épület képviselőjének, vagy hőszolgáltatási megbízottjának írásban közölt megrendelésére természetesen lehetséges 
eseti rendelkezéssel eltérni az üzemviteli megállapodásban foglaltaktól. A FŐTÁV azonban felhívja a figyelmet, hogy 
a felhasználói közösség és a távhőszolgáltató között létrejött üzemviteli megállapodásban foglaltaktól eltérő eseti 
rendelkezéssel történő fűtés indítása, leállítása mind a tavaszi, mind pedig az őszi időszakban kizárólag 1-1 alkalommal 
díjmentes! Ezen túlmenően minden eseti rendelkezés alkalmával 8.000 Ft + ÁFA díj terheli a fogyasztói közösséget. A képviselők, 
vagy hőszolgáltatási megbízottak eseti rendelkezését az erre a célra rendszeresített, honlapunkról letölthető, hiánytalanul 
kitöltött formanyomtatványon lehetséges megküldeni a szolgáltató részére, a nyomtatványon megjelölt elérhetőségekre.

Az ürítés – töltés díja

VÁLTOZÁS! Csoportos beszedési megbízás – leemelés időpontja

Az épületek fűtési rendszereinek ürítése az alábbiak szerint lehetséges:

 A fűtési rendszerekben a fűtésszolgáltatási időszakon kívül, nyáron is van víz, annak érdekében, hogy a rendszerben  
korróziós folyamat ne induljon el, illetve a tömítések ne száradjanak ki. Fentiek alapján az épületek fűtési rendszerein végzett 
munkák megkezdése előtt azokat le kell üríteni. A visszatöltés előtt, megelőzendő az anyagi károkozást, áztatást, az elvégzett 
munka ellenőrzése szükséges.

 Társaságunk költségcsökkentő céllal csoportos megbízással történő díjfizetés esetén megszünteti a választható teljesítési időpont 
lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy a 2012. április 23-ai számlakibocsátástól kezdődően a távhőszámla összege a számlán feltüntetett  
fizetési határidő napján, vagy az azt megelőző munkanapon lesz leemelve a folyószámláról. Limithatár és fedezethiány miatti  
sikertelen beszedés esetén a tárgyhó 15-25. napja között ismételten megkíséreljük leemelni a távhőszámla összegét.

 A szolgáltatási időszakon kívül (május 16 – augusztus 31 között) az épület(ek) képviselete, képviselője, szövetkezeti elnöke 
vagy hőszolgáltatási megbízottja már korábban is évenkénti egy alkalommal igényelhetett 2 hetes díjmentes ürítést, melynek 
lehetősége továbbra is fennáll. Ajánljuk, hogy a fűtésszolgáltatási időszak végeztével (május vége, június eleje) keresse fel 
közösségük képviselőjét a fenti lehetőséggel kapcsolatos kérdéseivel.
Tájékoztatjuk, hogy a Távhőszolgáltató az épület hálózatának ürítését a következő feltételek mellett teljesíti:

a) május 16 – augusztus 31 között (A visszatöltésnek augusztus 31-éig meg kell történnie):
 • a felhasználói berendezések meghibásodása esetén az épületrész Tulajdonosa (díjfizető), vagy a Felhasználó képviselője,  
  vagy az Üzemviteli Megállapodás szerinti hőszolgáltatási megbízott,
 • egyéb esetekben a fent nevezettek valamelyike kezdeményezésére a Felhasználó képviselője, vagy a hőszolgáltatási  
  megbízott kérheti
 • 8.000,- Ft + áfa (bruttó 10.160,- Ft) munkadíjért megrendelésenként;

b) szeptember 1 – május 15 között:
 • a felsoroltak bármelyike, illetve az Üzemviteli Megállapodás „Egyéb” pontjában foglaltaknak megfelelően
 • 16.000,- Ft + áfa (bruttó 20.320,- Ft) munkadíjért megrendelésenként írásban rendelheti(k) meg a Távhőszolgáltatótól.

A Felhasználói közösség egyénileg és összességében sem jogosult fűtési díj visszatérítésre a megrendelésre végzett fűtési 
hálózat ürítéssel-töltéssel, majd az azt követő légtelenítéssel összefüggő szolgáltatás kiesése miatt.

Kérjük, hogy az elvégzett munka ellenőrzésének lehetőségét a fűtési rendszer visszatöltésekor minden esetben biztosítani 
szíveskedjenek.

Az Ürítés-töltés megrendelő nyomtatvány a honlapunkon megtalálható: 
http://www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/letoltheto-nyomtatvanyok/


