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Új fővárosi rendelet született a távhőszolgáltatásról. A rendelet 2013. május elsejétől az egyenletes díjfi zetési módot 
jelöli meg alapbeállításként. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki 2013. április 30-áig másképp nem nyilatkozik, az 
a június végén kézbesített számlán már az egyenletes díjfi zetés (ún. részszámlázás) szerint kapja a júliusi esedékes-
ségű távhőszámláját.
Fontos kiemelni, hogy a havonta fi zetendő alapdíj, ill. az éves szinten kiszámlázásra kerülő távhőszolgáltatási díj ösz-
szege mindkét díjfi zetési mód esetén azonos.

Az egyenletes (ún. részszámlás) díjfi zetés lényege:
 � – A hődíjat havonta azonos összegű díjakkal, majd a 12. hónapban, április 30-ával történő elszámolással kell 
megfi zetni.

 � – A részszámla összegét a megelőző, azonos időszak hőfogyasztása alapján kalkulálja a FŐTÁV. Az egyenletes 
díjfi zetés valamennyi szolgáltatónál bevált számlázási gyakorlat, a fogyasztók érdekeit szolgálja.

 � – Előnye, hogy tervezhető, hiszen a 11 egyenlő értékű számla fi xen beállítható a család költségvetésébe, a téli 
időjárás havonkénti szélsőséges változása nem borítja fel a háztartás költségvetését.

 � – 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.

A hőközpontban mért fogyasztás alapján történő díjfi zetés lényege:
 �– A számlán szereplő hődíj összege a megelőző havi hőközpontban mért 
hőfogyasztás lakóközösség képviselője által megadott felosztási arány 
szerint kerül elszámolásra.
 �– A téli, ill. nyári hődíjat tartalmazó számlák között nagy eltérés tapasz-
talható.
 �Amennyiben Ön továbbra is az eddigieknek megfelelően a hőközpontban 
mért fogyasztás alapján kívánja fi zetni távhőszámláját, akkor nyilatkoznia 
szükséges 2013. április 30-áig.
 �– személyesen a FŐTÁV ügyfélszolgálatán, vagy
 �– elkerülhető a sorban állás a kitöltött Nyilatkozattételi lap e-mail-
ben vagy faxon keresztül történő visszaküldésével.

A Nyilatkozattételi lap megtalálható a FŐTÁV weboldalán (www.fotav.hu), 
illetve postai úton is eljuttattuk Önnek az előző hónapban kézbesített 
számlához mellékelve.
A rendelet annyiban korlátozza a felhasználót és a díjfi zetőt, hogy egy éven 
belül csak egyszer változtathatnak számlázási módot.

Május 1-jétől alaplehetőség az egyenletes díjfi zetés 
– A nyilatkozat a honlapról letölthető 

Csoportos beszedési megbízással rendelkező ügyfeleinket tájékoztatjuk, hogy 2013. április 1-jétől a sikertelen 
beszedési kísérletről nem küldünk részükre tájékoztató levelet. Kérjük, hogy ez ügyben a folyószámlájukat vezető 
pénzintézetnél tájékozódjanak. A sikertelen beszedésekből adódó hátralékokról fi zetési emlékeztetőt küldünk. 
A limit összeg megadása, valamint a fedezethiány miatt visszautasított beszedéseket természetesen változatlan 
módon – automatikusan –másodszorra is megkíséreljük leemelni bankszámlájukról.

Csoportos beszedés meghiúsulása esetén számlavezető pénzintézetüknél tájékozódjanak
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Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válassza a kényelmes on-line időpontfoglalást honlapunkon!
www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. április 1-jétől a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfélszolgálata hívásaikat munkanapokon: hétfőtől 
szerdáig 8 és 17 óra között, csütörtökön 8-tól 20 óráig, pénteken pedig 8 és 15 óra között tudja fogadni. 
Elérhetőség: 06-40-200-108

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

Ügyfélszolgálati irodáink:

Milyen esetekben kell 2013. január 1-jétől KISZÁLLÁSI DÍJAT fizetni? 

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

Bízzuk a modern szabályozókra a fűtést!

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 az épület 
tulajdonosa/tulajdonosi közössége a felelős.
Kiszállási díjat abban az esetben számláz a Szolgáltató, amennyiben az adott közösség nem kötött 
társaságunkkal Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató Szerződést és amennyiben a Fogyasztó/Díjfizető által 
bejelentett műszaki hibát követő kiszállás során megállapítást nyer, hogy a meghibásodás a Díjfizető (lakó), a 
lakóközösség, egyéb tulajdonosi közösség vagy intézmény tulajdonában és kezelésében lévő hálózati elemekre 
vezethető vissza. A kiszállási díj összege 10 400 Ft + Áfa (27 %), amely a kiszálláson túl magában foglalja a kis 
anyagköltségű hibaelhárítást is, és amelyet minden esetben a bejelentő részére számláz ki a szolgáltató. A FŐTÁV Zrt. 
tulajdonában és kezelésében lévő rendszereken végzett hibaelhárítás természetesen továbbra is térítésmentes.
A fentiekre való tekintettel e-mail, fax vagy postai úton történő hibabejelentést nem áll módunkban elfogadni, 
hiszen a hibabejelentés rögzítése során a bejelentő teljes körű beazonosítására és adategyeztetésre van szükség. 
Műszaki hibabejelentést társaságunk telefonos ügyfélszolgálatán (06-40-200-108-as telefonszám 1-es menüpont), 
vagy internetes ügyfélszolgálatunkon (előzetes regisztrációt követően), illetve személyes ügyfélszolgálatainkon van 
lehetőség kezdeményezni.
Mikor nem kell kiszállási díjat fizetni?

 � - Amennyiben a meghibásodás az épület hőközpontjában, vagy a hőközponthoz tartozó berendezéseken 
keletkezett;

 � - amennyiben a hiba központi töltéssel-légtelenítéssel elhárítható. 
Kiszállási díjat például az alábbi esetekben számít fel a FŐTÁV: 

 � – Az épületben, a hőközponton túli fűtési, ill. használati melegvíz csővezetéken keletkező meghibásodás                      
(pl. vízelfolyás, csöpögés stb.), mind a lakásokban, mind pedig a közösségi területeken (pl. lépcsőház); 

 � – épületrészekben, lakásokban található fűtési, ill. használati melegvíz csővezeték meghibásodások; 
 � – radiátor meghibásodások; 
 � – radiátor termoszelep meghibásodások; 
 � – épületrészekben, lakásokban történő légtelenítés esetén.

A kiszállási díj bevezetésével egyidejűleg – mintegy alternatívát biztosítva a lakossági fogyasztóknak az 
alapszolgáltatáson felül nyújtott szolgáltatásokra – a lakóközösségek képviseleteinek lehetőségük van úgynevezett 
”Átalánydíjas üzemeltetést támogató szerződést” kötni. Az átalánydíjas 
üzemeltetést támogatás díja 200 Ft + Áfa (27 %) / hó / lakás. A szerződéssel 
rendelkező lakóközösségeknek a FŐTÁV biztosítja a hőközponton túli 
rendszeren keletkezett hiba bejelentése esetén a kiszállást, a fűtési 
és a használati melegvízhálózat elemeinek meghibásodásából adódó 
gyorsjavítást, a fűtési/használati melegvízhálózat légtelenítését, illetve a fűtési 
és a használati melegvízhálózat alulfűtést és túlfűtést okozó problémáinak 
behatárolási javítását. A szolgáltatások kiterjednek az egyes épületrészekre, 
lakásokra, közösségi terekre. Ebben az esetben a lakóknak nem kell külön 
kiszállási díjat fizetni.
A kiszállási díjról, illetve az Átalánydíjas üzemeltetést támogató szerződésről 
bővebb tájékoztatást a FŐTÁV honlapján találnak:  www.fotav.hu
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