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Tisztelt Fővárosi Polgárok!
Tisztelt Fogyasztók!

Budapesten mintegy 240 ezer háztartás, egymillió ember ve-
szi igénybe a távhőszolgáltatást. Ez a kiadvány nekik szól, 
azért készült, hogy a fogyasztókat tájékoztassa a szolgáltatás 
őket érintő kérdéseiről.

A távfűtés a városban használt fűtési módok közül a leginkább 
környezetkímélő. A Nemzeti Energiastratégia 2030-ig szóló 
programja ezért is számol hosszú távon a távhővel. A straté-
gia rögzíti, hogy a távhőrendszerek kiemelten fontos szereplői 

lesznek a hőellátás megújulásának. Be tudnak ugyanis fogadni szinte bármilyen forrás-
ból termelt hőt, és azt el tudják juttatni a végfelhasználókhoz.

Jó példa erre a Budapesti Városüzemeltetési Központ (BVK) Holding által koordinált 
projekt, amelynek keretében három fővárosi intézmény, a Budapest Gyógyfürdői és Hé-
vizei Zrt., a FŐTÁV Zrt. és a Fővárosi Állat- és Növénykert fogott össze, hogy a Szé-
chenyi fürdő nem használt termálvizével – azt távvezetéken elvezetve – az állatkertet 
fűtsék.

A távfűtés azért is környezetbarát, mert a szolgáltatáshoz elsősorban a kapcsolt ener-
giatermelésből, valamint a szemétégetésből származó hőt használják minél nagyobb 
mértékben, mentesítve a környezetet jelentős mértékű károsanyag-kibocsátástól. Egy 
ilyen projekt kezdődött el a Környezeti és Energia Operatív Program támogatásá-
val, melynek során a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Hulladékhasznosító Művéből 
(HUHA) vásárolt hőmennyiség növelésével, a 2 milliós városban keletkező kommunális 
hulladék energetikai hasznosításából származó hő távfűtésben történő nagyobb mér-
tékű újrahasznosítása, Budapest Újpalota távhőkörzete HUHA-ból történő részleges 
távhőellátása valósul meg.

A FŐTÁV Kisokos elnevezésű kiadványa azzal a céllal készült, hogy segítse a tájéko-
zódásban a távhőszolgáltatást igénybe vevőket, hogy a közös képviselők, valamint az 
egyes fogyasztók jobban kiigazodjanak a távfűtés alapkérdéseiben.

Bízom benne, hogy Ön is talál hasznos információt e kiadványban. 

Tarlós István
Budapest főpolgármestere

KösZöNTŐ
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A TÁVFűTÉsÉ A JöVŐ
A Nemzeti Energiastratégia 2030-ig szóló programja hosszú távon számol a távhővel: 
„A távhőrendszerek kiemelten fontos szereplői lesznek a hőellátás megújulásának az-
zal, hogy szinte bármilyen hőforrásból termelt hőt be tudnak fogadni, és el tudnak jut-
tatni a végfelhasználókhoz.” Ehhez azonban meg kell újulnia a távhőtermelésnek és 
a szolgáltatói rendszereknek is. A FŐTÁV Zrt. ennek megfelelően egy sor fejlesztést 
hajtott végre, illetve továbbiak megvalósítását tervezi a hatékony és olcsó távhő érdeké-
ben. Ilyen például a szemétégetésből eredő hő szerepének növelése a távhőellátásban, 
vagy a belvárosi területek szolgáltatásba történő bevonásának szándéka.

AZ úJ BERUhÁZÓK A TÁVFűTÉsT VÁLAsZTJÁK
A távfűtés az elmúlt évek gazdasági visszaesése ellenére is bővült. Ékes bizonyítékai 
ennek azok a az új létesítmények, amelyek az elmúlt időszakban a távfűtést választot-
ták. A FŐTÁV piacnövelő tevékenysége eredményeként az elmúlt években olyan üzleti, 
illetve intézményi nagyfogyasztók csatlakoztak távhőre, mint az Allee és az Árkád I. 
és II. bevásárlóközpont, a KÖKI Terminál, a korábbi Volga szálló helyén épülő Vision 
Towers, vagy a Várkert Bazár és a Ludovika épülete. 
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BEVEZETÉs

Magyarországon 2003 óta kötelező mérni és mérés alapján elszámolni a távhőszol-
gáltatásban értékesített hőmennyiséget. A hőközpontban az összes fűtött lakás és he-
lyiség hőfelhasználásának mérése egyben történik. Ezt a hőmennyiséget valamilyen 
módon szét kell osztani a felhasználók között. Erről a tulajdonosok maguk dönthetnek, 
de megállapodás hiányában az elszámolás az önkormányzat rendelete (fűtött légtérfo-
gat) alapján történik. Amennyiben a tulajdonosi közösség döntést hozott a díjszétosztás 
módjáról, azt az épület képviseletével megbízott személy intézheti társaságunk felé.
A fent említett megállapodás hiánya esetén azonban, semmi sem ösztönzi igazán a la-
kókat a takarékoskodásra. Az lenne a legjobb, ha a hőfelhasználást lakásonként mérni 
lehetne. Erre az önálló ellátó vezetékkel rendelkező lakásoknál van lehetőség akkor, ha 
az épületen belül ez minden lakásnál (helyiségnél) megvalósult. 
Az egyedi, lakásonkénti hőmennyiségmérésnél egyszerűbb és olcsóbb műszaki megol-
dás a fogyasztásarányos díjfizetés, amely a költségosztók valamennyi hőleadón (fűtőtes-
ten) való használatával érhető el. Alkalmazását rendelet szabályozza. A hőközpontban 
mért összes fűtési hő mennyisége után fizetendő díjat azután a költségosztón mért 
arányok (adatok) figyelembevételével osztják szét a díjfizetők között. 
Amennyiben a díjszétosztásról a tulajdonosi közösség dönt, jogszabály szerint a lég-
térfogat alapján vagy a költségosztók alkalmazásával történő elszámolás közül vá-
laszthat. A költségosztók alkalmazásának feltételei közül a legfontosabb, hogy a fű-
tés hőleadónként szabályozható legyen. A lakóépületekben nem lehet a teljes fűtési 
hőfelhasználást költségosztók segítségével szétosztani (például a lépcsőházak fűtése, 
vagy a csővezetékek által leadott hő miatt) ezért az összes fűtési hőfogyasztás mintegy, 
30-50 %-a ilyen esetben is a fűtött légtérfogat alapján kerül szétosztásra. Fontos tudni, 
hogy a lakás elhelyezkedése és égtáji fekvése alapján a fűtési költségek felosztásánál 
korrekciós tényezőket kell alkalmazni. 
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A szélsőséges felosztási értékek elkerülése érdekében az egy épületrészre (lakásra) jutó faj-
lagos hőfelhasználás nem lehet nagyobb a felhasználási hely fajlagos fűtési hőfelhasználása 
2,5-szeresénél. A tulajdonosi közösség dönthet más költségfelosztási módszer mellett is, de 
ahhoz energetikai tanúsítvány szükséges, megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező 
szakember által alátámasztott energetikai számítással meghatározva.
A használati melegvíz költségeit lehet a melegvíz-vételezési helyek száma szerint, vagy 
a melegvíz vezetékébe beépített költségmegosztókkal (vízórával) szétosztani. 
A FŐTÁV soha nem kérdőjelezheti meg a képviseletek/közös képviselők költségosztás-
ra vonatkozó adatszolgáltatását, ugyanis a szolgáltatónak sem ellenőrzési, sem pedig 
felügyeleti joga nincs a tulajdonosi közösségek, illetve képviseletük felett. Az arányköz-
lések meghatározásakor a képviseleteknek a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben 
foglaltak szerint kell eljárniuk.

A TÁVhŐsZoLgÁLTATÁsi DÍJAK ALAKULÁsA NAPJAiNKBAN 
A Kormány 2012 decemberében hozott határozatának megfelelően a FŐTÁV Zrt. 
2013. január 1-jétől 10%-kal csökkentette Budapest területén a lakossági, lakás célú 
távhőszolgáltatási díjat, vagyis az alap és hődíjat. 2013. november 1-jétől a lakossá-
gi felhasználó a korábban alkalmazott szolgáltatási díjnál (fűtés, használati meleg víz 
alapdíj és hődíj egyaránt ideértendő) további 11,1%-kal alacsonyabb összegű szolgál-
tatási díjat fizet. Ez és a 2013. január 1-jei 10%-os csökkentés eredményezi a 2013. 
november 1-jétől megvalósuló, összességében 20%-os díjcsökkenést. A tavalyi 20%-os 
rezsicsökkenést követően a távhő ára 2014. októbertől 3,3%-kal csökken – erről döntött 
az Országgyűlés 2014. február 6-án.
A Kormány által meghatározott díjcsök-
kentések előtt a FŐTÁV Zrt. a működési 
költségei csökkentésének eredményét 
2012. július elsejétől 10%-os alapdíjcsök-
kentés formájában adta át lakossági fo-
gyasztóinak. Az alapdíj 10%-os csökken-
tésére vonatkozó kedvezményt a FŐTÁV 
Zrt. 2013-ban is fenntartotta és 2014-ben 
is fenn kívánja tartani, így a kormányzati 
20%-os díjcsökkentéshez a szolgáltató az 
alapdíj esetében további 10 %-os áren-
gedményt nyújt lakossági fogyasztóinak. 
A fenti intézkedések hatására egy átla-
gos méretű (52 m2 alapterületű, 135 lég-
köbméteres), éves szinten 43,1 GJ hőt 
felhasználó háztartás távhő költsége – 
egyéb kedvezmények nélkül – egyenlete-
sen fizetve havi bruttó 14 ezer 383 forint. 
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sZÁmLAKÉP
Ugyancsak változott a távhőszámlák 
számlaképe 2014-től. Számlaképünk a 
közüzemi szolgáltatási területeken való 
egységes, érthető és átlátható számlakép 
megteremtése érdekében – az Alaptör-
vény fogyasztók érdekeit védő rendelke-
zéseivel összhangban – hozott egységes 
közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. 
évi CLXXXVIII. törvényben foglalt számla-
képek formai és tartalmi meghatározása 
alapján készült.
számlaképünk magyarázata megte-
kinthető a honlapunkon: www.fotav.hu

ÁLTALÁNos KöZüZEmi 
sZERZŐDÉs 
A Távhőtörvény (2005. évi XVIII. tör-
vény) 37. § (1) bekezdése értelmében a 
távhőszolgáltatót a lakossági felhaszná-
lóval általános közüzemi szerződéskötési 
kötelezettség terheli. Az általános közüze-
mi szerződés létrejöhet a távhő hőközponti (hőfogadó állomási) vagy épületrészenkénti 
mérés szerinti szolgáltatására. 
A távhőszolgáltatásra vonatkozó (határozatlan időre szóló) Általános Közüzemi Szer-
ződést a távhőszolgáltató lakó- vagy vegyes célra használt épület esetén az épület 
tulajdonosával, közös tulajdonban lévő épület esetében a tulajdonosi közösség képvi-
selőjével köti meg. 
A törvény VI. fejezetének megfelelően a szerződésben a távhőszolgáltató vállalja a 
felhasználó részére folyamatos, a szerződésben meghatározott mértékű távhőszolgál-
tatás biztosítását (amelyet az épület csatlakozási pontján teljesít), míg a lakossági fel-
használó/díjfizető a távhőszolgáltatás díjainak rendszeres megfizetését vállalja.
A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő hőközpontot a szolgáltató a közüzemi szerződés és an-
nak 1. sz. mellékletét képező megkötött „Üzemviteli Megállapodás” szerint üzemelteti. 
A fogyasztói közösség tulajdonában lévő felhasználói berendezések üzemeltetése és 
fenntartása a tulajdonos(ok) feladata.



9

Az általános közüzemi szerződéskötés feltételei: 
•  a képviselet/közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozat bemutatása;
•  aláírási címpéldány a szövetkezeti elnök, illetve a képviseletet ellátó cégaláírásra jo-

gosult személy esetén;
•  személyazonosságot igazoló dokumentum;
•  az épület nevében a képviselet/közös képviselő írja alá a szerződést.

ÉPüLETRÉsZENKÉNTi mÉRÉs 
A hatályos jogszabályok alapján az épületrészenkénti hőmennyiségmérés során az 
épületrészekben (lakásokban, üzlethelyiségekben) lévő saját (mini) hőközpont biztosítja 
az egyedi mérés, szabályozás feltételeit. Az összesen felhasznált hő (fűtésre vagy fű-
tés és melegvízre) mennyiségének elszámolása a szolgáltató tulajdonában lévő hiteles 
hőmennyiségmérővel történik.

üZEmViTELi mEgÁLLAPoDÁs 
Az Üzemviteli Megállapodást a FŐTÁV tulajdonában és üzemeltetésében lévő 
hőközpontból ellátott (valamennyi épület) tulajdonosi közösség képviselőjének szük-
séges kötnie. Az Üzemviteli Megállapodás tartalmazza a szolgáltatások paramétereire 
vonatkozó legfontosabb feltételeket: 
•  a fűtés indításának-leállításának feltételeit, időpontjait, 
•  az épület átlagos fűtöttségét, hőmérsékletét,
•  a kifolyónál mért használati melegvíz minimum hőmérsékletét, 
melyet a közösség akaratának megfelelően a képviselet/közös képviselő személyesen, 
ügyfélszolgálati irodáink valamelyikén tud megkötni.  
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Az üzemviteli megállapodás megköté-
sének/módosításának módja:
•  a megállapodást (vagy annak módosí-

tását) az épület nevében a képviselet/
közös képviselő írja alá a FŐTÁV sze-
mélyes ügyfélszolgálati irodáinak vala-
melyikén;

•  az aláíráshoz szükséges a képviselet/
közös képviselő megválasztásáról szóló 
közgyűlési határozat bemutatása;

•  aláírási címpéldány a szövetkezeti el-
nök, illetve a képviseletet ellátó cég alá-
írásra jogosult személye esetén;

•  személyazonosságot igazoló dokumen-
tum.

A megállapodásban a képviselő mellett 
úgynevezett hőszolgáltatási megbízott 
is megjelölhető (ez esetben a megálla-
podáson az ő aláírása is szükséges) a 
szolgáltatási paraméterek módosításának 
kezdeményezésére, illetve a szolgáltatás-
sal kapcsolatos panaszbejelentések meg-
tételére. 

A lakóközösségeknek gondot okozhat az őszi és tavaszi időszakban a fűtés ki-be kap-
csolása, ezért erre a FŐTÁV egy komfortos megoldást ajánl. Ennek alapján szeptember 
15. és a május 15. között a hőközpontok automatikus fűtésszabályozója a külső hőmér-
séklet változásainak megfelelően szabályozza a fűtés mértékét. Ez azt jelenti, hogy a 
fűtés intenzitása mindenkor a külső hőmérsékletnek megfelelő. A külső hőmérséklet 
jelentős emelkedésénél a szabályozó akár teljesen le is állíthatja a fűtésszolgáltatást, 
de ha az éjszaka hűvös, akkor pár órára meleget biztosít az igényelt fűtési hőmérséklet 
megtartása érdekében. 
Az ilyen fajta megállapodás választásával nemcsak az épületek energiafelhasználását 
lehet mérsékelni, de a fűtési időszakot megelőző és követő egy-egy hónapban nincs 
szükség a fűtés indítására és leállításra vonatkozó (esetlegesen sorozatos, plusz költ-
séget is okozó) rendelkezések megtételére. 
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FŐVÁRosi RENDELET A TÁVFűTÉsRŐL
2012. szeptember végén módosította korábbi rendeletét a távhőszolgáltatásról Buda-
pest Főváros Önkormányzata a Közgyűlés 66/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendele-
tével. A Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló rendelet rész-
letesen ismerteti a Közüzemi Szerződés szabályait, a szerződésszegés eseteit, a 
díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket, valamint a számlázási előírásokat.
A rendelet díjfizetési lehetőségeket tárgyaló 29. §-a lehetővé teszi, hogy a hődíjat a 
felhasználó vagy a díjfizető – választásától függően – havonkénti mérés és adatszol-
gáltatás alapján, vagy részszámlák és elszámoló számla kiállításával (havonta azonos 
összegű díjakkal, majd a 12. hónapban, április végén történő elszámolással, úgyneve-
zett egyenletes díjfizetéssel) fizesse meg. Előírja, hogy a felhasználó vagy a díjfizető 
választásának hiányában – azaz amennyiben másként nem rendelkezik a szolgáltató 
felé – a távhőszolgáltató részszámlák és elszámoló számla kiállításával számlázzon. 

AZ EgyENLETEs DÍJFiZETÉs 
Az új fővárosi rendelet 2013. május elsejétől az egyenletes díjfizetési módot jelöli meg 
alapvető számlázási módként. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az a díjfizető, aki 
2013. április 30-áig másképp nem nyilatkozott, az a június végén kézbesített számlán 
már az egyenletes díjfizetés (úgynevezett részszámlázás) szerint kapta a júliusi esedé-
kességű távhőszámláját.

Fontos kiemelni, hogy az éves szinten kiszámlázásra kerülő távhőszolgáltatási 
díj (alapdíj és hődíj) összege mindkét díjfizetési mód esetén azonos. 
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Az egyenletes (részszámlás) díjfizetés 
lényege:
A részszámlákban szereplő hőmennyisé-
get a FŐTÁV az előző 12 hónap összes 
hőfelhasználásának 12 egyenlő részre való 
osztásával határozza meg és számlázza 
11 hónapon keresztül. A minden év április 
30-ával lezárt 12. havi számlájában pedig a 
tényleges éves hőfelhasználásnak és a 11 
részszámlában már kiszámlázott hőmeny-
nyiségnek a különbségét jelenteti meg. 

Az egyenletes díjfizetés valamennyi szolgáltatónál bevált számlázási gyakorlat, amely 
a fogyasztók érdekeit szolgálja. 
Előnye, hogy tervezhető, hiszen a 11 egyenlő értékű számla fixen beállítható a csa-
lád költségvetésébe, a téli időjárás havonkénti szélsőséges változása nem borítja fel a 
háztartás költségvetését.
A budapesti távfűtéses lakások egyenletes díjfizetéssel élő lakói a 11. részszámlát kö-
vetően május végén kapják kézhez az elszámoló számláikat. A 2014. márciusi számla-
levelünkkel valamennyi díjfizetőnknek kiküldött képes számlamagyarázatunk segítség 
lehet az elszámoló számla értelmezéséhez, hiszen a hatályos jogszabályoknak megfe-
lelően a FŐTÁV Zrt. is megváltoztatta a számlák felépítését és külalakját. 
A távhőszámla harmadik oldalának alján továbbra is minden hónapban tájékozódhat-
nak a számla kibocsátásakor nyilvántartott egyenlegükről. Az adott egyenleg az aktu-
ális számla összegét is tartalmazza. A rovat figyelemmel kisérésével megelőzhető egy 
esetlegesen nem várt hátralék keletkezése. Természetesen az aktuális egyenlegéről a 
számlákon túlmenően naprakészen tájékozódhat internetes ügyfélszolgálati felületün-
kön is, ahol egy rövid regisztrációt követően folyószámla-egyenleg egyeztetésen túlme-
nően számtalan ügyet intézhet. A regisztrációhoz kérjük, látogasson el a www.fotav.hu 
weboldalra.

A hőközpontban mért fogyasztás alapján történő díjfizetés lényege:
A számlán szereplő hőmennyiség az előző hónapban (hőközpontban) mért hőfogyasztás 
képviselő által megadott felosztási aránya szerint kerül elszámolásra.
A fogyasztásnak megfelelően a téli, illetve nyári hónapok számláiban a felhasznált hő 
mennyisége nagyban különbözik, ennek megfelelően a számla összegei jelentősen el-
térnek. Számlázási módot a felhasználó és/vagy díjfizető egy éven belül csak egyszer 
változtathat. Tulajdonosváltozás esetén – akkor is, ha tört időszakról van szó – értelem-
szerűen rendelkezhet az új tulajdonos a számlázási módról.
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DÍJFELosZTÁsi RENDELKEZÉsEK
A hőközponti hőmennyiségmérés esetén, amennyiben a tulajdonosi közösség a 
távhődíjak épületrészenkénti (lakásonkénti) szétosztását választja, akkor – a 2005. évi 
XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 43. § (6) alapján – a hőközpontban (hitelesen) mért 
hőfelhasználás díjfizetők közötti szétosztásáról (azaz arról, hogy az egyes épületrészek 
díjfizetői milyen arányban részesüljenek az épület által fűtésre és vízfelmelegítésre fel-
használt hőmennyiségből) a felhasználó képviselője rendelkezik.
A 157/2005. (VIII.15) Korm. rendelet a tulajdonosi közösségen belül szabályozza a fű-
tési költségosztókkal, mellékvízmérőkkel történő, az elszámolás alapjául szolgáló költ-
ségosztást, és a képviseletet/közös képviselőt kötelezi a díjelosztási arányok meghatá-
rozására, a leolvasás időpontjával kapcsolatos tájékoztatásra.
Szabályozza továbbá a fűtési költségosztók, illetve a mellékvízmérők hiányában a díj-
szétosztási arány meghatározásának módját.
A FŐTÁV alapszolgáltatásba tartozóan köteles befogadni és a számlázása során fel-
használni a képviseletektől az összes hőfogyasztás díjfizetőnkénti szétosztására vo-
natkozó arányokat/adatokat.
Abban az esetben, amennyiben megállapodást köt az internetes arányközlő felület hasz-
nálatára, akkor az adatközlés napja adott hónapra vonatkozóan következő hónap 5. 
A megállapodás megkötésével kapcsolatban személyes ügyfélszolgálataink készséggel 
állnak rendelkezésükre.
A felosztási arányok meghatározásakor a képviselet többféle szempontot is figye-
lembe vehet.
A fűtésre jutó hőmennyiség épületrészek (lakások) közötti felosztása történhet:
•  a FŐTÁV Zrt.-nél nyilvántartott épületrészek (lakások) fűtött légtérfogata szerint;
•  amennyiben az épület összes hőleadó berendezését költségmegosztó műszerekkel 

látták el, akkor az azokon mért és kiértékelt adatok alapján.
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A melegvízre jutó hőmennyiség épületrészek (lakások) közötti felosztása az aláb-
bi szempontok alapján történhet:
•  a melegvízmérőkön mért fogyasztások alapján képzett szétosztási arányszámok al-

kalmazásával;
•  az épületrészekben felszerelt melegvíz-kifolyócsapok számának alapulvételével. 

A FŐTÁV a képviseletektől érkező díjfelosztási adatokat az adott hónapra vo-
natkozóan a tárgyhóban tudja befogadni, azaz, minden hónap utolsó napja az 
adatközlés végső dátuma.
A díjfelosztási arányok közlésének lehetőségei:

• külön megállapodás mellett az internetes arányközlő felületen;
• elektronikus úton az info@fotav.hu e-mail címen;
• személyesen a FŐTÁV ügyfélszolgálatain;
• postai úton.

FűTÉsi hŐDÍJAK UTÓLAgos ELsZÁmoLÁsA 
Az érvényes Általános Közüzemi Szerződéssel rendelkező közösségek részére a FŐTÁV 
Zrt. – amennyiben erre külön szerződést köt a Felhasználó – a korábban már elszámolt 
hőfogyasztást mintegy többletszolgáltatásként, az elszámoláshoz megadott díjfelosztási 
arányokkal újra számolja és az új értékekkel utólagos elszámolási számlát állít ki. 
A szerződés megkötésének feltétele, hogy a tulajdonosi közösség határozatot hozzon 

a fűtési célú hőfelhasználás díjfizetők kö-
zötti, időszakonkénti újra szétosztásáról, 
és a szerződés megkötésére felhatal-
mazza a képviselőjét. 
Az elszámolási időszak végét követő-
en a költségosztó cég által elkészített 
kimutatás alapján a felhasználói közös-
ség képviselője megadja az utólagos 
elszámoláshoz szükséges új arányokat 
(100%-nak kell lennie). Azoknál a laká-
soknál, ahol az elszámolási időszakon 
belül változott a díjfizető személye, a havi 
hődíjelszámolások során figyelembe vett 
díjszétosztási arányokat kell figyelembe 
venni. Az arányok beérkezését követő 
második hónapban a díjkülönbözetet 
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– az elszámolási időszak utolsó napján 
díjfizetőként nyilvántartott részére – jó-
váírási vagy terhelési számla formájában 
érvényesíti a szolgáltató.
összefoglalva elmondható, hogy az 
utólagos elszámolás a fűtési költség-
osztók adatai alapján történő idősza-
kos hődíjrendezés az épület díjfizetői 
között, ebből a FŐTÁV-nak többletbe-
vétele nem származik. 
A FŐTÁV a fűtési hődíjak utólagos elszá-
molását első alkalommal a Felhasználó 
részére térítésmentesen biztosítja. Ám 
ha az elszámolás alapján felmerülő díj-
különbözet befizetési kötelezettségét a 
fizetési határidőn belül nem teljesíti valamennyi díjfizető, a távhőszolgáltató a szer-
ződést – a hátralékkal rendelkező díjfizetők, és a hátralék összegének megjelölése 
mellett – felmondja. Újabb szerződés csak szerződéskötési díj ellenében köthető. Ezt 
követően újabb szerződést utólagos elszámolás tárgyában a felhasználói közösség 
3 évig nem köthet. 

Fontos tudni, hogy szerződést kötni kizárólag az elszámoltatni kívánt időszak 
utolsó napjáig lehet. Amennyiben a szerződéskötés napján az addigi elszámolá-
sokból a hátralékok teljes körűen kiegyenlítésre kerültek, akkor az új szerződést 
térítésmentesen, hátralék esetén térítési díj ellenében tudjuk biztosítani a közös-
ségük részére. 

A szerződés felmondását követően lehetőség van a hátralékokkal kapcsolatos további 
egyeztetésekre. A képviseletek/képviselők kérésére a felmondáskor a megküldött díjfi-
zetői tartozások esetében az aktuális hátralékokról újabb kimutatást készítünk, melyben 
részletes tájékoztatást adunk az esetlegesen a DHK Zrt. részére történt engedménye-
zés tényéről is. 
A költségosztó cégtől kapott arányokat – a fűtési hődíjak utólagos elszámolásán kívül 
– javasolt előremutatóan, azaz a havi számlázáshoz is felhasználni. Fontos viszont, 
hogy az aránymódosítás az utólagos elszámolási szerződésben meghatározott elszá-
molási időszak első napjától történjen meg, mert amennyiben időszakon belül változik 
a közüzemi szerződésben meghatározott arányszám, úgy az elszámolás nem végez-
hető el.
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UTÓLAgos ELsZÁmoLÁsi sZERZŐDÉs NÉLKüL 
FogyAsZTÁsARÁNyos sZÁmLÁZÁs 
Az arányszámok előremutató meghatározásával egy olyan költségmentes eljárás is ki-
alakítható, ahol külön szerződés nélkül a megtakarítások realizálása lehetővé válik. Ha 
ugyanis az egyik tulajdonos a szeptembertől májusig tartó időszakban túlfogyasztóvá 
válik, azt a következő év azonos időszakában a magasabb arányszámmal megfizeti. 
A másik tulajdonos pedig kevesebbet fogyasztott, számára a következő időszakban a 
csökkenő arányszámmal megvalósul a megtakarítás. 
További lehetőség az utólagos elszámolási szerződések kiváltására – a fogyasztás-
arányos elszámolás és az energiatakarékosság további növelése érdekében – a fel-
szerelt költségosztók havonkénti leolvasása, az úgynevezett „okos mérés”. Ebben az 
esetben a költségosztó cég havonta leolvassa és kiértékeli az adott hónapra jellemző 
lakásonkénti fogyasztási arányokat, amit minden fűtött hónap utolsó napjáig (az on-
line felületen történő adatközlések a következő hónap 5-éig) a felhasználói közösség 
képviselőjének lehetősége van megadni a szolgáltató felé a havonkénti számlázáshoz. 
Az okos mérés kialakítását és megvalósítását kezdeményező Felhasználókat a FŐTÁV 
Zrt. ösztönzőleg kívánja támogatni. 

A KöLTsÉgosZTÁssAL KAPcsoLATos TUDNiVALÓK
A költségosztóval rendelkező épületek lakóközösségeinél gyakran jelentkeznek viták 
abból, hogy egyes felhasználók úgy próbálnak meg takarékoskodni, hogy teljes mér-
tékben lezárják a radiátorok szabályozó szelepeit. Ugyan a szomszéd lakásokból (a 
szomszéd költségére) valamennyi hő átjut a falakon keresztül, de ezzel kisebb-nagyobb 
mértékben felborul az épület fűtésének az egyensúlya és egyes falakon elkezdődhet a 
penészesedés is. A 18 és 24 Celsius-fok közötti hőmérséklettel célszerű gazdálkodni, 
attól függően, hogy milyen átlagos hőmérsékletre kötötte meg a közösség az Üzemviteli 
Megállapodást.
A FŐTÁV a költségosztási arányok adatainak felhasználásával csak pénzügyi „ren-
dezést” végez az utólagos elszámolás során, arról mindig a lakóközösség dönt, hogy 
milyen arányokat alkalmaz az egyben mért hődíjának a lakók közötti szétosztásában, 
vagyis a hődíjat mekkora részben számolja az egyes lakóra jutó légköbméter, illetve 
milyen hányadban a költségosztók által mutatott érték alapján. 

Fontos tudni, hogy a fűtőtestekre szerelt költségosztó által mutatott érték nem a 
fűtésre jutó hőmennyiséget (gJ) adja meg, hanem az csak egy arányosító érték, 
amivel a költségosztó üzemeltetését végző cég számol.
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A számlázási adatok áramlása

üRÍTÉs/TöLTÉs És KERiNgTETÉs LEÁLLÍTÁs 
A Távhőszolgáltatásról szóló törvényben megfogalmazottak szerint a meglévő fűtési 
rendszer – amely a Felhasználói közösség, azaz a Társasház vagy a Lakásszövetkezet 
tulajdonában van – átalakítása és megváltoztatása csak a szolgáltató hozzájárulása 
után végezhető el. Ez azért van így, mert a közösség rendszere egy nagyobb rendszer 
része, amely kihatással van egyrészt a lakóközösség más fogyasztóinak működési fel-
tételeire, illetve a szolgáltató elsődleges rendszereire is.
A FŐTÁV Zrt. a szolgáltatás minőségének javítása érdekében 2011. január 1-jétől mó-
dosította az épületfűtési hálózatok ürítési/töltési szabályait. Erre többek között azért volt 
szükség, mert megszaporodtak a fűtési idényben a fűtési rendszereket érintő olyan fel-
újítási munkák, amelyek miatt az épületek lakóinak többsége hosszabb időre kénysze-
rült nélkülözni a távfűtési szolgáltatást. 
A fentiek értelmében a jogi és műszaki lehetőségek figyelembevételével az épület fűtési 
hálózatának ürítésére és töltésére, vagy a keringtetés leállíttatására az épület képvise-
lője megrendelése alapján kizárólag a FŐTÁV jogosult, az alábbiak szerint:
a)  május 16.–augusztus 15 között: (a visszatöltésnek aug. 31-ig meg kell történnie)

•  a felhasználói berendezések meghibásodása esetén az épületrész Tulajdonosa 
(díjfizető), vagy a Felhasználó képviselője, vagy az Üzemviteli Megállapodás sze-
rinti hőszolgáltatási megbízott,

•  egyéb esetekben a fent nevezettek valamelyike kezdeményezésére a Felhasználó 
képviselője, vagy a hőszolgáltatási megbízott,

•  10 398 Ft+áfa1 munkadíjért megrendelésenként;

1 A FŐTÁV Zrt. az árváltozás jogát fenntartja. Aktuális díjakért látogasson el honlapunkra: www.fotav.hu
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A KisZÁLLÁsi  D ÍJ

b) augusztus 16.–május 15. között:
•  a felsoroltak bármelyike, illetve az Üzemviteli Megállapodás „Egyéb” pontjában 

foglaltaknak megfelelően
•  20 796 Ft+áfa munkadíjért megrendelésenként írásban rendelhetik meg az ürítést/

töltést a szolgáltatótól.
Az épület képviselője által már korábban is – évenkénti egy alkalommal, május 16. és 
augusztus 15. között – igénybe vett 2 hetes díjmentes ürítés lehetősége továbbra 
is érvényben van. A lakóközösség tulajdonát képező fogyasztói rendszer védelme ér-
dekében tehát célszerű a fenti időintervallumot betartani.
Az épületek fűtési rendszere ürítési/töltési szabályainak módosításával elérhető, hogy a 
fűtési idényben nem, vagy csak nagyon indokolt esetben kezdenek majd hozzá lakók a 
fűtési rendszert érintő kivitelezési munkához, amivel nagyban hozzájárulnak az üzem-
biztonság növeléséhez. Akik ugyanis jól megszervezik az ilyen jellegű munkálato-
kat és kiválasztják a távfűtési szolgáltatást nem zavaró, fűtési idényen kívüli időpontot, 
azok térítésmenetesen kapják továbbra is az ürítés/töltés szolgáltatását, miközben 
azoknak jelent ez költségnövekedést, akiknek extra igényük van. Ebben az esetben 
is felmerül a kérdés, hogy lehet-e olyan helyzetbe hozni a lakóközösség többségét, 
hogy télen bizonyos ideig fűtés nélkül maradjon. A tevékenységet a FŐTÁV a telefonos 
megrendelést követően a képviselet által aláírt ürítés/keringtetési, a leállítást a műszaki 
szakemberek a képviselet, hőszolgáltatási megbízott által igazolt megrendelő lap hely-
színen történő átadását követően végzik el! 

Fontos, hogy kizárólag a FŐTÁV honlapján letölthető űrlapok között megtalálha-
tó formanyomtatvány fogadható el. A FŐTÁV kéri, hogy a munkálatok elvégzését 
követően a töltési, visszaindítási igényt szintén a munkaidőben hívható telefon-
számon jelezze a lakóközösség. Az ürítés-töltés megrendelést munkatársaink 
munkaidőben tudják teljesíteni.

A KisZÁLLÁsi DÍJ 
Ahogyan arról a Társaság számos korábbi alkalommal (hírleveleiben, sajtóközlemé-
nyeiben 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 amennyi-
ben a Fogyasztó/Díjfizető által bejelentett műszaki hibát követő kiszállás során megállapí-
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tást nyer, hogy a meghibásodás a Díjfizető (lakó), a lakóközösség, egyéb tulajdonosi közös-
ség vagy intézmény tulajdonában és kezelésében lévő hálózati elemekre vezethető vissza. 
A kiszállási díj összege a kiszálláson túl magában foglalja a lakóközösség megbízott 
kivitelezőjével a végleges hibaelhárításig felhasznált anyagokat, kis anyagköltségű hi-
baelhárítást is, és amelyet minden esetben a bejelentő részére számláz ki a szolgáltató.
A FŐTÁV Zrt tulajdonában és kezelésében lévő rendszereken végzett hibaelhárítás ter-
mészetesen 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 társasá-
gunk 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:
•  ha az épületben, a hőközponton túli fűtési, illetve használati melegvíz illetve cirkulációs 

vezetéken keletkezik a meghibásodás (pl. vízelfolyás, csöpögés stb.), mind a lakások-
ban, mind pedig a közösségi területeken (pl. lépcsőház);

•  ha az épületrészekben, lakásokban található fűtési, illetve használati melegvíz csőve-
zeték meghibásodik;

•  radiátor meghibásodások;
•  radiátor termoszelep meghibásodások;
•  épületrészekben, lakásokban történő légtelenítés esetén.

AZ ÁTALÁNyDÍJAs üZEmELTETÉsT TÁmogATÓ sZERZŐDÉs (ÁüTsZ) 
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)2 / hó / la-
kás. A szerződéssel rendelkező lakóközösségeknek a FŐTÁV biztosítja a hőközponton 
túli rendszeren keletkezett hiba bejelentése esetén a kiszállást, a fűtési és a haszná-
lati melegvízhálózat elemeinek meghibásodásából adódó gyorsjavítást, a fűtési há-
lózat alulfűtést vagy túlfűtést okozó problémáinak behatárolását, a fűtési/használati 
melegvízhálózat légtelenítését. A szolgáltatások kiterjednek az egyes épületrészekre, 

2  A FŐTÁV Zrt. az árváltozás jogát fenntartja. Aktuális díjakért látogasson el honlapunkra: www.fotav.hu
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lakásokra, közösségi terekre. Ebben az esetben a lakóknak nem kell külön kiszállási 
díjat fizetni. Természetesen, ha a hibaelhárítás a rendszer ürítésével jár, akkor az ürítés-
töltés aktuális díja minden esetben fizetendő.

A szerződés megkötésének feltétele:
•  a képviselet a közösség felhatalmazásával bír;
•  az épület érvényes, aláírt Általános Közüzemi Szerződéssel rendelkezik;
•  aláírási címpéldány a szövetkezeti elnök, illetve a képviseletet ellátó cég aláírásra 

jogosult személye esetén;
•  személyazonosságot igazoló dokumentum.

mosT KEDVEZmÉNNyEL KöThET ÁüTsZ sZERZŐDÉsT 
A FŐTÁV Zrt. az Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató Szerződéssel (ÁÜTSZ) rendel-
kező, vagy ilyen szerződést újólag kötő felhasználók (társasházak, lakásszövetkeze-
tek) részére 2014. szeptember 1-jétől kedvezményt (árengedményt) nyújt az ÁÜTSZ-
listaárból. Az érvényesítendő kedvezmény (árengedmény) mértéke évente attól függően 
változik, hogy az adott épületben (felhasználási helyen) az év egy meghatározott idő-
pontjában a díjfizetők (hővételezési hely) hány százaléka hátralék nélküli részszámlás 
díjfizető a következők szerint:

•  ha az adott épületben a hátralék nélküli részszámlázás szerinti díjfizetők aránya  
51 és 70% közötti, akkor az árengedmény mértéke 10%,

•  ha az adott épületben a hátralék nélküli részszámlázás szerinti díjfizetők aránya  
71 és 80% közötti, akkor az árengedmény mértéke 20%,

•  ha az adott épületben a hátralék nélküli részszámlázás szerinti díjfizetők aránya  
81% és 90% közötti, akkor az árengedmény mértéke 30%,

•  ha az adott épületben a hátralék nélküli részszámlázás szerinti díjfizetők aránya  
91% feletti, akkor az árengedmény mértéke 40%. 

FűTÉsiNDÍTÁs/LEÁLLÁs
A hivatalos fűtési időszak szeptember 15-től május 15-ig tart. Április 15. és má-
jus 15., illetve szeptember 15. és október 15. között a felhasználói közösség és a 
távhőszolgáltató között létrejött Közüzemi Szerződés mellékletét képező Üzemviteli 
Megállapodás alapján végzi a FŐTÁV Zrt. a hőközpontok fűtésszabályozóinak kapcso-
lását. Az épület képviselőjének, vagy hőszolgáltatási megbízottjának írásban közölt 
megrendelésére lehetőség van eseti rendelkezéssel eltérni az Üzemviteli Megállapo-
dásban foglaltaktól. 
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A FŐTÁV azonban felhívja a figyel-
met, hogy a felhasználói közösség és a 
távhőszolgáltató között létrejött Üzemviteli 
Megállapodásban foglaltaktól eltérő eseti 
rendelkezéssel történő hőközponti szabá-
lyozó bekapcsolása, illetve kikapcsolása 
szeptember 15. és október 14., illetve ápri-
lis 15. és május 15. között egy alkalommal 
díjmentes. Minden további, illetve egyéb 
időszakban igényelt „eseti rendelkezés” al-
kalmával külön díj terheli a fogyasztói közösségeket. Az eseti fűtéskapcsolás aktuális 
díjáról honlapunkon tájékozódhatnak. A képviselők, vagy hőszolgáltatási megbízottak 
eseti rendelkezését kizárólag az erre a célra rendszeresített, honlapunkról letölthető, hi-
ánytalanul kitöltött formanyomtatványon lehetséges megküldeni a szolgáltató részére, a 
nyomtatványon megjelölt elérhetőségekre. Ezek az elérhetőségek csak április 15. és má-
jus 15., illetve szeptember 15. és október 15. között állnak rendelkezésre és ezen időszak 
alatt is kizárólag a fűtéskapcsolási igények fogadására tartja fenn társaságunk. 

Nyissuk ki a radiátorszelepeket! 
Ne feledkezzen meg róla, hogy a korszerűsített épületek esetében a termosztati-
kus radiátorszelepeket a fűtési időszak végén ütközésig szükséges balra fordí-
tani, teljesen nyitott állásba, és javasolt így hagyni azt a fűtés őszi beindításáig. 
Ezzel megnövelhetjük a szelep élettartamát, valamint segíthetjük az épület veze-
tékeinek ürítését, töltését, légtelenítését. 
Amennyiben a szelepek egész nyáron elzárt állapotban vannak, akkor azok saj-
nos letapadhatnak. A feladatát ellátni nem tudó szelepet csak térítés ellenében 
javítják vagy cserélik ki a vállalkozók.

DÍJFiZETÉsi mÓDoK, LEhETŐsÉgEK 
1. Csoportos beszedési megbízás 
2. E-számla, internetes számlafizetés (DÍJNET)
3. Átutalásos fizetés
4. Fizetés OTP automatán keresztül
5. Csekkes fizetés
6. Ügyfélszolgálati pénztárban készpénzzel vagy bankkártyával

csoportos beszedési megbízás 
Amennyiben Ön rendelkezik lakossági folyószámlával, úgy a postai sorbaállás helyett, 
választhatja az úgynevezett csoportos beszedés fizetési módot számlái kiegyenlítésére. 
Ez azt jelenti, hogy felhatalmazza számlavezető pénzintézetét arra, hogy jövőben 
távhőszámláit a FŐTÁV részére folyószámlájáról teljesítse.
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Ha ezt a felhatalmazást megadja, úgy a FŐTÁV-os számlájához nem mellékelünk csekket.
A FŐTÁV a számla fizetési határidejének - vagy legkorábban az azt megelőző - napjá-
ra nyújtja be a bankba terhelésre (elektronikusan) a beszedési állományt, tehát önnek 
mindenképp van ideje arra, hogy ha nem tartja jogosnak a számlakövetelést, úgy a 
teljesítést bankjánál letiltsa.
Amennyiben attól tart, hogy – például a közös képviselő által megadott szétosztási arányok 
pontatlansága miatt – egy-egy elszámoló számla összege irreálisan magas lehet, amit Ön 
másként (pl. részletfizetéssel) kíván rendezni, lehetősége van felső limit beállítására.
A szükséges nyomtatványt honlapunkról (www.fotav.hu), illetve on-line ügyfélszolgálati 
felületünkről töltheti le.

E-számla, internetes számlafizetés (DÍJNET)
Interneten keresztül is rendezheti távhőszámláit. Ha nem szeretne többé csekkjeivel a 
postán hosszasan sorban állni, ismerkedjen meg a számlakézbesítés és számlafizetés 
új, kényelmes és biztonságos módjával. 
A sárga csekk és a sorban állás helyett válassza Ön is a kényelmes, megbízható, kör-
nyezetbarát, elektronikus számlarendszert, ahol többféle fizetési mód áll az Ön rendel-
kezésére! Választhatja a csoportos beszedési megbízást, a bankkártyás fizetést, vagy a 
banki átutalást is. Ne feledkezzen meg arról sem, hogy a Díjnet papírmentes számlake-
zelésével Ön is tehet környezetünk megóvásáért!
Regisztráljon a www.dijnet.hu oldalon, ahol bővebb tájékoztatást talál a szolgáltatásról!
 
A https://www.befizetes.hu/ internetes oldalon is 0-24 óráig, díjmentesen, felügyelt biz-
tonság mellett tekintheti meg elektronikus számláit és fizetheti be, illetve utalhatja el a 
távhőszámla összegét. A honlapon működő szolgáltatások igénybevételéhez regisztrá-
ció szükséges.
További részletekről tájékozódjon a https://www.befizetes.hu/ oldalon, vagy az alábbi 
elérhetőségek egyikén:

•  e-mail: ugyfelszolgalat@befizetes.hu
•  telefon: 06-40-200-108

Átutalásos fizetés
Amennyiben Ön rendelkezik bankszámlával, átutalással is kiegyenlítheti távhőszámláit. 
Ebben az esetben kérjük, hogy a közlemény rovatba minden alkalommal szíveskedjen 
feltüntetni az aktuális számla sorszámát, ennek hiányában ügyfél azonosítóját (lakos-
ság esetén «3»-al, közület esetén «2»-el kezdődő, 8 jegyű azonosító) vagy számlája 
mellé küldött csekken levő referencia számot, amely a csekk megbízó-azonosító me-
zőjében található.
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Utaláshoz szükséges banki adatok, számlaszámok a következők:

Budapest Bank 10102093-02960400-01000008
mKB Bank 10300002-20105963-70143285
oTP Bank 11794008-20521556-00000000

Fizetés oTP automatán keresztül
Amennyiben Ön rendelkezik lakossági folyószámlával és számlája mellé bankkártyát 
is igényelt, úgy ajánljuk Önnek az OTP bank automatán keresztül történő díjmentes 
számlakiegyenlítést.
Amennyiben ezt a fizetési módot választja, javasoljuk, hogy a kiegyenlíteni kívánt szám-
lát vigye magával. Az OTP Bank automatán keresztül történő számla kiegyenlítésének 
menete a következő:

•  Az automatába a PIN kódja megadását követően kérjük, válassza a befizetés me-
nüpontot,

•  Szolgáltatóként legyen szíves a FŐTÁV Zrt.-t kiválasztani,
•  Kérjük, hogy a távhőszámla jobb felső sarkában levő 10 jegyű számlasorszámot 

szíveskedjen begépelni,
•  Végül szíveskedjen megadni az összeget, amelyet be kíván fizetni.

A bankkártyával történő fizetés vásárlásnak minősül,  amely ingyenes (hacsak az Ön 
szerződése másként nem tartalmazza). A fizetés bankkártyán felül hitelkártyával is tör-
ténhet.

csekkes fizetés
Amennyiben Ön csekken fizeti távhőszámláját, úgy minden alkalommal a számla mellé 
kiállítunk Önnek egy megszemélyesített sárga csekket. A csekken történő fizetés Önnek 
is a legkörülményesebb és a Szolgáltatónak is a legdrágább fizetési mód, ezért ameny-
nyiben rendelkezik folyószámlával, úgy ajánljuk Önnek az egyéb fizetési lehetőségein-
ket: csoportos beszedés, átutalás, OTP Bank automata.

Befizetés az ügyfélszolgálati pénztárban készpénzzel vagy bankkártyával
Ügyfélszolgálati Irodáinkban díjfizetőinknek lehetőségük van készpénzzel vagy bank-
kártyával kiegyenlíteni a távhőszámlát/távhőszámlákat. A személyes befizetéseket el-
sősorban azon kedves díjfizetőinknek ajánljuk, akik a távhőszolgáltatással kapcsolatos 
más ügyben is (pl. «0-s igazolás», számlamásolat, tulajdonosváltás bejelentése, díjfize-
tők adatainak módosulása stb.) el kívánnak járni.
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TájékozTaTó díjfizeTő válTozás bejelenTéséről
díjfizető  
változás 
jogcíme: 

díjfizető változás átvezetéséhez szükséges 30 napnál nem 
régebbi (!) beazonosítható tulajdonjogot igazoló dokumentu-
mok /tulajdonos, pontos cím, hrsz./ 

1. adás-vétel •  30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap 
•  VAGY 30 napnál nem régebbi Földhivatali bejegyző határozat 
•  VAGY 30 napnál nem régebbi Adás-vételi szerződés, mely egy-

ben rendelkezik a tulajdonjog lemondásról 
•  VAGY Tulajdonjog fenntartásos Adás-vételi szerződés + 30 nap-

nál nem régebbi tulajdonjog lemondó nyilatkozat 
2. Öröklés •  Jogerős hagyatékátadó végzés 

•  VAGY Halotti anyakönyvi kivonat + nyilatkozat saját névre törté-
nő számlázás átvezetésre 

Tulajdonjog öröklés útján történő megszerzésének ténye igazol-
ható még továbbá: 
•  Tulajdoni lappal 
•  VAGY Földhivatali bejegyző határozattal 

3. ajándékozás •  30 napnál nem régebbi Ajándékozási szerződés 
•  VAGY 30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap 
•  VAGY 30 napnál nem régebbi Földhivatalai bejegyző határozat 

4. árverés •  30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap 
•  VAGY 30 napnál nem régebbi Földhivatali bejegyző határozat 
•  VAGY 30 napnál nem régebbi  Árverési jegyzőkönyv az árverési 

vevőtől, ha ő kéri a saját névre történő számlázást 
5. egyéb •  Lízingszerződés + 15 napnál nem régebbi Együttes kérelem 

•  Egyéb, tulajdonjogot igazoló bírósági, cégbírósági, hatósági 
határozat 

6. bérleti vagy 
Használati  
jogviszony 

•  15 (!) napnál nem régebbi Együttes kérelem 

Cégre történő számlázás átvezetéséhez szükség van a Cégkivonatra és Aláírási 
címpéldányra is! 
Tulajdoni lap információ lekérés Ügyfélszolgálaton: Az aktuális díjról honlapunkon 
tájékozódhatnak 
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Eljáró személy Ügyintézéshez szükséges személyazonosságot 
igazoló okirat 

Magánszemély •  Személyi igazolvány vagy egyéb fényképes iga-
zolvány

Cég nevében eljáró személy •  Aláírási címpéldány
Meghatalmazott •  Meghatalmazás 

(tartalmi és formai követelménynek megfelelő)
A névátírás kizárólag saját névre kérhető (kivéve Eladó vagy Meghatalmazott 
ügyintézése esetén).

Bejelentés módja: Cím Feltételek 
Postai úton: 1116 Budapest, 

Kalotaszeg u. 31. 
Szükséges dokumentumok 

E-mailben: fotav@fotav.hu Szükséges dokumentumok 
Faxon: 06 (1) 206 1545 Szükséges dokumentumok 
Interneten:  www.fotav.hu Regisztrált ügyfél (díjfizető) 

Szükséges dokumentumok 
csatolása 

Személyesen: Bármelyik személyes  
ügyfélszolgálatunkon 

Szükséges dokumentumok

MI éS hogyAn IntézhEtő Az ügyFélSzolgálAtokon?
A FŐTÁV Zrt Budapest területén három személyes ügyintézéssel foglalkozó ügyfél-
szolgálatán az ügyfelek minden távfűtéssel összefüggő kérdésükkel az ügyintézőkhöz 
fordulhatnak. Nem kell feltétlenül befáradniuk az ügyfélszolgálati irodák valamelyikébe, 
mert a legtöbb problémájuk interneten keresztül is megoldást találhat a társaság hon-
lapján keresztül elérhető internetes ügyfélszolgálat igénybevételével. 

Jó tudni:
•  ha nem az a személy intézi az ügyet, 

akinek a nevére a számla szól, minden 
esetben csak meghatalmazással tud 
eljárni;

•  kártyás fizetés minden irodában, minden 
ügyintézőnél lehetséges.
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oNLiNE ügyFÉLsZoLgÁLAT
Díjfizetői (Lakossági) online ügyfélszolgálat
A FŐTÁV Zrt. Ügyfelei gyors és korszerű kiszolgálása érdekében Internet alapú ügy-
félszolgálatot üzemeltet. Az online ügyfélszolgálati rendszer a www.fotav.hu oldalon 
érhető el, és az ezen az oldalon megtalálható mindenkori szolgáltatási listán szereplő 
szolgáltatásokat nyújtja az Ügyfelek számára.
A szolgáltatást igénybe vehetik a FŐTÁV azon ügyfelei, akik díjfizetőként (számlatulaj-
donosként) vannak nyilvántartva a szolgáltatónál és regisztrálnak az Online Ügyfélszol-
gálaton.
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Regisztráció
A regisztráció során a szolgáltató Ügyfele – regisztráció és hozzáférése aktiválása után 
– jogosultságot kap arra, hogy az Online Ügyfélszolgálat rendszerét használja.
A regisztráció a www.fotav.hu honlapon végezhető el.

A regisztrációhoz a következő adatok megadása szükséges:
•  ügyfélazonosító;
•  hővételezési hely azonosító;
•  ügyfél neve;
•  jogi személy ügyfél esetén a képviselő neve, a képviselet jogcíme;
•  telefonszáma;
•  e-mail cím;
•  szabadon választott felhasználónév (minimum 5, de maximum 8 karakter; csak számot 

és ékezet nélküli betűt tartalmazhat);
•  szabadon választott jelszó (min. 8 karakteres szó, ékezetek nélkül, amely tartalmaz 

kisbetűt, nagybetűt és számot. A felhasználónév és a jelszó nem lehet azonos).

A szolgáltatás tartalmi elemei
A szolgáltatás keretein belül a Felhasználó Szolgáltatónál nyilvántartott adatai megte-
kintés céljából teljeskörűen lekérdezhetők, valamint elérhetők az alábbi szolgáltatások:
•  számlázási címmódosítás;
•  díjfizető változás bejelentése;
•  befizetéssel kapcsolatos ügyintézés (folyószámla-egyezetés, hátralék lekérdezés, 

részletes befizetés kimutatás, csekkigénylés, részletfizetési igény bejelentés, befize-
téssel kapcsolatos egyéb információk);

•  számlainformációk és fogyasztási adatok;
•  fizetési móddal kapcsolatos ügyek;
•  légtérfelmérés megrendelése;
•  műszaki hibabejelentés;
•  ügyintézéshez szükséges dokumentumok letöltése.

KÉPVisELŐi oNLiNE ügyFÉLsZoLgÁLAT És iNTERNETEs 
ARÁNyKöZLŐ FELüLET 
A FŐTÁV felhasználói közösségei által megbízottak, valamint a közös képviselők ré-
szére létrehozott internetes díjfelosztási arányközlő felület lényegesen leegysze-
rűsíti a lakóközösségek által megbízott személy és a szolgáltató közötti kapcsolatot. 
Az on-line felület használatával gyorsan, kényelmesen, akár havonta meghatározhatók 
az épületrészekre vonatkozó fűtési és vízfelmelegítési hődíjak szétosztási arányai. Így 
azon közösségek esetében, ahol a fűtési költségmegosztók és/vagy a melegvíz mellék-
mérők leolvasása havonta, kéthavonta vagy ritkábban, de rendszeresen megtörténik, 
és a hővételezési helyek ezen fogyasztási adatait (vízmennyiségeket, fűtési arányszá-
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mokat) a FŐTÁV on-line felületén a tárgyhónap utolsó napjáig a képviselet/közös kép-
viselő rögzíti és jóváhagyásával elektronikusan „feladja”, ott a hődíjak díjfizetők közötti 
– fűtési- és/vagy melegvíz készítési célú – szétosztása ezen arányszámokkal valósulhat 
meg, a környezetet kímélve, papíralapú dokumentálás nélkül. 
A Képviselői online ügyfélszolgálati rendszer a www.fotav.hu oldalon érhető el, és az 
ezen az oldalon megtalálható mindenkori szolgáltatási listán szereplő szolgáltatásokat 
nyújtja a képviseletek számára.
A szolgáltatást igénybe vehetik a szolgáltató azon partnerei, akik a FŐTÁV felhasználói 
közösségeinek képviseleteként vannak nyilvántartva és a FŐTÁV személyes ügyfél-
szolgálati irodájában szerződést kötnek Képviselői online ügyfélszolgálat és in-
ternetes arányközlő felület használatára.

A szolgáltatás tartalmi elemei
A szolgáltatás keretein belül az alábbi szolgáltatások érhetőek el:
•  Díjszétosztási arányközlő felület
•  Ürítés/töltés megrendelés
•  légtérfelmérés megrendelése;
•  műszaki hibabejelentés.

A Szolgáltató külön díjat az Online Ügyfélszolgálat üzemeltetéséért, az azon történő 
regisztrációért nem számol fel.

A FŐTÁV ügyFÉLsZoLgÁLATi iRoDÁi És AZoK NyiTVATARTÁsi iDEJE
Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1117 Budapest, Október 23. u. 8–10. Allee Bevásárlóközpont, II. em. 
H, K, Sz: 9-18; Cs: 8-20; P: 9-15

Észak-pesti ügyfélszolgálat
1138 Budapest, Váci út. 23–27. Fővárosi Vízművek székház
H: 8-20 (pénztár 19.30-ig); K, Sz, Cs: 8-17; P: 8-14

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1106 Budapest, Örs vezér tere 25. Árkád Üzletközpont, II. em.
H, K, Sz: 9-18; Cs: 8-20; P: 9-15
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ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válassza a kényelmes on-li-
ne időpontfoglalást honlapunkon!
www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat 
Tájékoztatjuk önöket, hogy 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

NAPTÁR – LEADÁsi hATÁRiDŐK KÉPVisELETEKNEK És A KöZös 
KÉPVisELŐKNEK

ADATKöZLÉs
minden hónap 25-ig: tárgyhavi számlákba szétosztási arányszámok módosítása 
mind a használati melegvíz, mind a fűtési %-ok tekintetében.

sZoLgÁLTATÁs
május 15.: a fűtési idény vége 

május 16-ától augusztus 15-éig: díjmentes ürítés egy évben csak egyszer kérhető. 
Csak a képviselő kérésére teljesíthető. (augusztus 31-éig a visszatöltésnek meg kell 
történnie.)

szeptember 15.: a fűtési idény kezdete.
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DRÁgA A KoRsZERűTLEN ÉPüLETEK FűTÉsE
A távhő korszerű fűtési mód, ám az épületek felújításra szorulnak. A hazai paneltech-
nológiával épült épületeknek mind a külső szigetelése, mind a nyílászárói mai mércével 
rossz minőségben készültek el, majd később sokszor nem jutott pénz a felújításukra. 
A tipikus hazai távfűtött épületek fajlagos hővesztesége 2-3-szorosa a fejlett országok 
házaiénak. Nálunk egy távfűtött lakásnak nagyobb a fűtési hőigénye, mint lényegesen 
északabbra, például Helsinkiben. A legnagyobb technikai lemaradás az épületen belüli 
rendszerben van. Az épület korszerűsítése akkor igazán eredményes, ha a hőszigete-
léssel egyidejűleg a fűtési rendszer korszerűsítése is megtörténik.

miLyEN KöLTsÉgET TAKARÍThAT mEg A LAKÓKöZössÉg  
A TÁVFűTÉssEL?
A távhő költségeinek, gazdaságosságának számolásához mindig figyelembe kell venni, 
hogy ez az a fűtési mód, amely esetében nem kell tüzelőberendezésre (kazánra) és ké-
ményre költeni. Ezt a pénzt be lehet tenni a bankba és a kamatait elkölteni, vagy az így 
megtakarított összegen akár nyaralni is lehet. Nem kell külön pénzt félretenni a kazán 
és a kémény karbantartására, javíttatására és az idővel esedékes cseréjére, felújításá-
ra, mert az alapdíjból a szükséges feladatokat a szolgáltató állja.
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