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Kiszállási díjat vezet be 2013-ban a FŐTÁV 
Kiszállási díjat abban az esetben számláz a Szolgáltató, amennyiben a Fogyasztó/Díjfizető által igényelt 
kiszállás során megállapítást nyer, hogy a meghibásodás a Díjfizető (lakó), vagy a társasház rendszerében 
található, és nem a hőközpontban. A kiszállási díj összege 10 400 Ft + Áfa (27 %), amely a kiszálláson túl 
magában foglalja a kis anyagköltségű hibaelhárítást is.

Ahogyan arról a Társaság számos korábbi alkalommal (hírleveleiben, sajtóközleményeiben és hirdetéseiben)  
beszámolt, a FŐTÁV Zrt. üzemeltetési felelőssége a hőközpontig tart. A hőközponton túl a fűtési és melegvíz rendszer  
(csövek, radiátorok stb.) állapotáért, azok üzemeltetéséért, így a meghibásodások javíttatásáért a lakóközösség felelős. 
Hasonló elven történik a felelősségvállalás az elektromos vagy a gázellátás 
esetében, ahol szintén a bekötési pontig vállalja a szolgáltató a térítésmentes  
karbantartást, hibaelhárítást. A távhő esetében a szolgáltatói tulajdonban 
lévő hőközpontra is kiterjed a szolgáltató felelőssége. 

A kiszállási díj bevezetésével egyidejűleg – mintegy alternatívát biztosítva a  
lakossági fogyasztóknak az alapszolgáltatáson felül nyújtott szolgáltatásokra – 
a lakóközösségek képviseleteinek 2013. elejétől lehetőségük lesz úgynevezett  
”Átalánydíjas üzemeltetést támogató szerződés”-t kötni. A szerződéssel  
rendelkező lakóközösségeknek a FŐTÁV továbbra is díjmentesen biztosítja  
a hőközponton túli rendszeren keletkezett hiba javítását. Az átalánydíjas  
üzemeltetést támogatás díja 200 Ft + Áfa (27 %) / hó / lakás.

A kiszállási díjról, illetve az Átalánydíjas üzemeltetést támogató szerződésről bővebb tájékoztatást a FŐTÁV honlapján 
találnak. www.fotav.hu

Tudta-e Ön, hogy… 
Az Üzemviteli megállapodásban a lakóközösségek által igényelt és a mindenkori külső hőmérsékletnek megfelelően  
szabályozott fűtési energiát az épület részére egy ún. csatlakozási ponton adjuk át. Az átadás után az épület  
tulajdonában, kezelésében és karbantartásában lévő ún. felhasználói hálózat mindenkori állapotától függően az egyes 
lakások belső hőmérséklete között a megrendelt átlagoshoz képest eltérések adódhatnak. Elképzelhető, hogy egyes 
lakásokban az átlagosnál alacsonyabb, ugyanakkor máshol magasabb hőmérsékletek uralkodnak. Társaságunknak a 
hőközponti csatlakozási ponttól nincsen ráhatása az épületen belüli, átlagostól eltérő hőmérsékletek előfordulására.  
Az eltérések kiküszöbölése, esetleges helyi hibák felkutatása, megoldása, az épület fűtési rendszerének üzemeltetésével  
a felhasználói közösség kompetenciájába tartozik.

1 Celsius-fokos lehűlés 6 %-kal növeli a fűtési energiaigényt!
A hidegebb időben több hőenergia szükséges ahhoz, hogy ugyanolyan meleg legyen lakásunk. A külső hőmérséklet 
1 ˚C-os csökkenése mintegy 6 %-kal növeli a fűtési energiaigényt, így a megemelkedő hőfogyasztás miatt a számla 
végösszege magasabb lehet az előző havi számla végösszegénél. 
Az energiatakarékosabb és költséghatékonyabb fűtési hőfelhasználás érdekében javasoljuk, hogy az ablaknyitogatás 
helyett – ahol adott a lakásonkénti fűtésszabályozás lehetősége – a radiátorszelep elfordításával teremtsék meg az  
ideális hőmérsékletet otthonukban. A felhasználói közösség energiatakarékos hőfelhasználása esetén a hőközpontban 
mért hőfelhasználás csökken, amely a fűtési hődíjak mértékében is megmutatkozik.



Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1117 Október 23. u. 8-10.
Allee Bevásárlóközpont, II. em.
H, K, Sz: 9-18; Cs: 8-20; P: 9-15

Észak-pesti ügyfélszolgálat
1138 Váci út 135-139. 
BSR Center, C lépcsőház, fsz.
H, K, Sz: 9-18; Cs: 8-20; P: 9-15

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1106 Örs vezér tere 25. 
Árkád Üzletközpont, II. em.
H, K, Sz: 9-18; Cs: 8-20; P: 9-15

A FŐTÁV Zrt. az alábbi kék számon fogadja ügyfelei hívását munkanapokon 8-17 óráig, hétfőn 8-20 óráig: 06-40-200-108 

December 1-jén, valamint december 15-én, szombaton 9-15 óráig, míg december 27-én és 28-án telefonos, ill. személyes 
ügyfélszolgálataink a szokásos csütörtöki és pénteki nyitva tartás szerint működnek.

Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válassza a kényelmes on-line időpontfoglalást honlapunkon! 
www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat

Ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartási rendje 2012. november 1-jétől:

A rendelet díjfizetési lehetőségeket tárgyaló 29. §-a lehetővé teszi, hogy 
a hődíjat a felhasználó vagy a díjfizető – választásától függően – az épület  
tényleges fogyasztásának az Ön lakására jutó hődíjai alapján vagy  
részszámlák és elszámoló számla kiállításával (havonta azonos összegű  
díjakkal, majd a 12. hónapban, május végén, április 30-i hődíjelszámolással, 
úgynevezett egyenletes díjfizetéssel) fizesse meg. Előírja, hogy a  
felhasználó vagy a díjfizető választásának hiányában – azaz amennyiben  
másként nem rendelkezik a szolgáltató felé – a távhőszolgáltató rész-
számlák és elszámoló számla kiállításával számlázzon. 
A rendelet alaplehetőségként kínálja tehát a díjfizetők számára, hogy a 
gáz- és áramszámlákhoz hasonlóan időarányosan tervezett 11 egyenlő 
értékű részszámlán fizessék a távhődíjat is, majd a 12. elszámoló számlán  
az évi fogyasztásuk alapján rendezzék a különbözetet. Amennyiben Ön 
ezt a fizetési módot választja, úgy nincs teendője. 

A díjfizetők az egyenletes díjfizetéshez képest választhatják a lakásra 
jutó fogyasztás alapján történő fizetést is, melyet 2013 tavaszától lesz 
módjuk társaságunk felé jelezni. Az erre vonatkozó nyomtatványt 2013. 
tavaszán közétesszük honlapunkon (www.fotav.hu), továbbá kitölthető 
lesz ügyfélszolgálati irodáinkban is

Az egyenletes díjfizetés előnyei
A részszámlákon és az elszámoló számlán alapuló egyenletes díjfizetés  
legfőbb előnye, hogy tervezhető, hiszen a 11 egyenlő értékű számla  
fixen beállítható a család költségvetésébe, a téli időjárás havonkénti 
szélsőséges változása nem borítja fel a háztartás költségvetését.
Túl azon, hogy nem kell a téli hónapokban sem kiugróan magas díjakkal 
számolni, a májusi kezdés lehetővé teszi, hogy az esetlegesen magasabb  
elszámoló számla nem az év végi ünnepek idején okoz gondot, amikor 
az ajándékozásoktól egyébként is megterhelt a fogyasztók pénztárcája. Májusban a mögöttünk hagyott téli időjárás 
ismerete függvényében már hozzávetőlegesen kiszámítható, hogy az esedékes elszámoló számla a kirívóan hideg, 
vagy a szokatlanul meleg tél miatt negatív, vagy pozitív étékeket tartalmaz-e.

Fogyasztóvédelmi Albizottság alakult a MaTáSzSz-nál
A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) szervezetén belül megalakult a Fogyasz-
tóvédelmi Albizottság, amely céljaként azt tűzte ki, hogy a fogyasztóvédelmi hatósággal egyeztetve a 
Távhőtörvényben foglaltakon túl is világos feltételrendszert dolgozzon ki a távhőszolgáltató szakma  
fogyasztókkal történő magatartására vonatkozóan.

A MaTáSzSz Fogyasztóvédelmi Albizottsága keresi az együttműködést minden olyan fogyasztóvédelmi szervezettel,  
illetve hatósággal, amely a távhőszolgáltatást igénybe vevők panaszaival, megkereséseivel valamilyen formában találkozik,  
s amely törekszik a távhőszolgáltató – felhasználó – képviselet háromszög együttműködésének javítására. 
A MaTáSzSz Fogyasztóvédelmi Albizottsága javaslatot tesz és megoldást keres a költségosztás kérdéseire, a tulajdonosi  
közösségek és képviseletek hatásköri, adatvédelmi jogszabályi együttműködésének a mainál jobb, kiforrottabb  
meghatározására. Munkájának célja: világos és egységes fogyasztóvédelmi szabályok és eljárások kialakítása mind a 
fogyasztók, mind a szolgáltatók érdekében.

Új fővárosi rendelet született a távhőszolgáltatásról – 2013 
május elsejétől alaplehetőség az egyenletes díjfizetés


