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1 Általános tudnivalók 

A dokumentum az Online Ügyfélszolgálati Portál Díjfizetői szerepkörével elérhető 
funkciók bemutatására készült. 

A felületre belépve az oldal felső részén található áttekinthető menürendszer 
segítségével választhatjuk ki a kívánt funkciókat. A könnyebb kezelhetőség érdekében 
egy funkció akár több menüpontból is elérhető. 

A képernyőkön egyes mezők mellett  ikon látható. A kurzorral ránavigálva az adott 
mező kitöltéséhez szükséges többlet információt olvashatunk. 

Sok oldalon a jobb oldali sávban tájékoztató szöveg található fontos tudnivalókkal az 
aktuális üzleti folyamatról. 

A műveletek elvégzése után Siker üzenet vagy Hibaüzenet formájában kapunk 
visszajelzést. A Hibaüzenet tartalmazza a hiba okát is pl. hiányzó kötelező mező 
kitöltése vagy adott művelet nem vehető igénybe az adott feltételekkel. 

A OÜP használatához regisztráció szükséges, a regisztráció e-mail cím alapú. Fontos, 
hogy ugyanazzal az e-mail címmel egy időben csak egy személy léphet be.  

A jobb felső sarokba a bejelentkezést követően elindul egy visszaszámlálás, ami azt 
jelzi, hogy mikor fogja a rendszer biztonsági okokból automatikusan kiléptetni a 
felhasználót.  

 

Kiléptetés előtt egy perccel felugrik egy figyelmeztető üzenet, miszerint a kiléptetés 1 
percen belül meg fog történni. Az Újraindítás gombra kattintva újraindítható a számláló 
és folytatható a megkezdett munkamenet. 
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2 Regisztráció 

Az Online Ügyfélszolgálati Portálra való belépéshez regisztráció szükséges. A 
Regisztráció nyomógomb a jobb felső sarokban található. 

 

A regisztráció első képernyőjén meg kell adni a bejelentkezési adatokat, valamint a 
Felhasználó azonosítóit (Szerződéses folyószámla száma és 
Hővételezési/Felhasználási hely száma), amelyek alapján SAP rendszerben 
beazonosításra kerül. Később ezzel a megadott e-mail címmel és jelszóval lehet 
belépni. Amennyiben a Szerződéses folyószámla száma és a 
Hővételezési/Felhasználási hely nem létezik, vagy a megadott azonosítók nem 
összetartozóak, a regisztráció nem lehetséges, erről a Felhasználó hibaüzenet kap.  

Egy e-mail címre csak egyszer lehet regisztrálni, másik Hövételezési/Felhasználási 
helyet az Ügyfélszolgálati felületre belépve a Saját adatok menüpont alatt lehet 
hozzáadni a meglévő regisztrációhoz.  

Egy Hővételezési/Felhasználási helyet nem lehet többször regisztrálni. 

Az adatok megadása után az ellenőrző kódot (Captcha) is be kell írni,  majd a Tovább 
gombra nyomva a következő képernyőn folytatódik a regisztrációs folyamat. 
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A megadott azonosítók alapján eldöntésre kerül, hogy a hozzájuk tartozó Partner 
személy vagy szervezet. Ettől függ, hogy a következő képernyőn mely mezők jelennek 
meg. 

Személy regisztráció: 

A már megadott adatok (E-mail cím, Azonosítók), illetve a rendszerből megkapott 
törzsadatok nem módosíthatóak, de ha nincsenek kitöltve, akkor kötelezően 
megadandóak. A kötelezőséget csillag jelzi, ha nincs kitöltve, hibaüzenetet kapunk. 
Telefonszámot esetében a két csillag jelölés azt jelenti, hogy legalább az egyiket (tehát 
vagy Telefonszám vagy Mobilszám vagy Faxszám) ki kell tölteni. 

Az opcionális adatok kitöltése nem kötelező. Ha a Partnernek van olyan 
bankkapcsolata, amely a Szerződéses folyószámlán be van állítva, akkor megjelenítjük, 
ezen nem is tud módosítani. Ha üres, akkor itt megadhatja a bankszámlaszámát.  

A megadott adatok a rendszerben mentésre kerülnek. 

A felhasználási feltételek és adatkezelési eljárás elfogadása (a jelölő négyzet 
bepipálásával) a regisztráció feltétele, a Hírlevélre való feliratkozás opcionális.  
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Regisztráció gombra nyomva tájékoztató üzenetet kapunk, miszerint a regisztrációt 
aktiválni kell. 
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Ha egy telefonszám típusból egynél többet szeretnénk megadni, a További számok 
megadása gombra kattintva van erre lehetőség. 

Új szám létrehozása:  

A legördülő listából ki kell választani a telefonszám típusát, majd megadni a 
telefonszámot az országhívóval együtt. Mentés gombra bekerül a táblázatba.  

Meglévő szám módosítása:  

A táblázat bal oldali oszlopában található ceruza ikonra kattintva a telefonszám 
betöltésre kerül a telefonszám megadására szolgáló mezőben és itt módosítható. A 
végén ezt is menteni szükséges. 

Tetszőleges számú telefonszám megadható. A Vissza a saját adatokra gomb 
megnyomása visszatérünk a kiindulási felületre. 

 

A e-mailben kapott üzenet: 
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Szervezet regisztráció:  

Legalább egy típusú telefonszám megadása kötelező. Egy típusból többet is meg lehet 
adni a További telefonszámok megadására kattintva. 

Adószám és cégjegyzék szám automatikusan kitöltésre kerül, ha már el van tárolva, ha 
nincs, akkor ennek megadása kötelező. 

Ha a Partnernek van olyan bankkapcsolata, amely a Szerződéses folyószámlán be van 
állítva, akkor megjelenítjük, ezen nem is tud módosítani. Ha üres, akkor itt megadhatja 
a bankszámlaszámát. Ez az adat itt is opcionális. 

A feltételek elfogadása után lehet regisztrálni. 
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Érdeklődő regisztráció: 

Lehetőség van azonosítók nélkül, Érdeklődőként is regisztrálni. Az Érdeklődő 
jogosultsági csoportba tartozó Ügyfelek korlátozott szolgáltatásokat érnek el az 
Ügyfélszolgálati felületen.  

A funkció bal oldalt a lap alján érhető el a Regisztráció folytatása Ügyfél azonosító 
nélkül gombot megnyomva. 
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Érdeklődő esetén meg kell adni a bejelentkezési adatokat, (E-mail címe és jelszó), 
nevet, címet, telefonszámot. Mivel ebben az állapotban más azonosítóval nem 
rendelkezik a leendő Ügyfél, fontos, hogy a lehető legpontosabb címadatokat adja meg. 
A címet csak mezőről mezőre lehet kitölteni, az értékek automatikusan szűkítésre 
kerülnek az előzőleg megadott adatok alapján.  

Például az irányítószám kiválasztása után a közterületek közül már csak azokat lehet 
kiválasztani, amelyek adott irányítószámon belül léteznek. Ha létezik lépcsőház, emelet, 
ajtó, akkor azokat is kötelező kitölteni.  

Legalább egy telefonszámot a sima regisztrációhoz hasonlóan kötelező megadni. A 
felhasználási feltételek és adatkezelési eljárás nélkül regisztrálni nem lehetséges. 
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A sikeres regisztrációhoz aktiválni szükséges az e-mailben megküldött linket. 
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3 Bejelentkezés, Elfelejtett jelszó, Jelszó módosítás, 
Regisztrációhoz tartozó partnerek közötti váltás 

 

Sikeres regisztrációt követően (vagy már korábban regisztrált Ügyfelek számára) az e-
mail cím és jelszó segítségével lehet belépni az Online Ügyfélszolgálati felületre. 

Egy e-mail címmel egy időben csak egyszer lehet bejelentkezni! 

 

A bejelentkezési felületen az Elfelejtette jelszavát? linkre kattintva lehetőség van új 
jelszót kérni. Ehhez meg kell adni a regisztrált e-mail címet. 

 Erre az e-mail címre érkezni fog egy üzenet, a benne található linkre kattintva lehet 
megadni az új jelszót. Ezután az új jelszóval be lehet lépni. 
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A jelszó bejelentkezés után is bármikor módosítható, lásd Saját adatok fejezet. 

 

Ha egy regisztrációhoz több partner is tartozik (lásd Saját adatok  Partner 
hozzáadása), bejelentkezés után lehet váltani a Partnerek között. A bejelentkezés 
ilyenkor azzal a partnerrel történik, amelyiket az utolsó bejelentkezéskor kiválasztottuk. 
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4 Felugró ablakok bejelentkezést követően  

A bejelentkezést követően, mielőtt a kezdőoldalra jutunk (Számlák megtekintése – 
Egyenleg) a következő felugró ablakokkal találkozhatunk: 

 

Figyelmeztető üzenet DHK felé való tartozásról, vagy jogi eljárás alá vont hátralékról: 

 

 

Kérdőív, melynek kitöltése lehet opcionális vagy kötelező is.  
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Tájékoztató szolgáltatászavarról, amennyiben a regisztrációhoz tartozó valamely 
partner valamely Hővételezési/Felhasználási helyén szolgáltatászavar várható. 

 

 

 

Felhasználási Feltételek változás: A regisztráció feltétele az aktuális ÁSZF elfogadása. 
Ha időközben változik az ÁSZF, akkor arról tájékoztatni kell a Felhasználókat, akiknek 
újra el kell fogadni a feltételeket. 
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5 Menü 

Az elérhető funkciók az alább látható menüpontokból érhetők el. A könnyebb és 
gyorsabb ügyintézés érdekében van olyan, hogy egy oldal/funkció több helyről is 
elérhető. 
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6 Számlák megtekintése (Egyenleg) 

A Számlák megtekintése/Egyenleg megjelenítése az alábbi menüpontokból, valamint a 

menüsor bal szélén található  ikonra kattintva érhető el: 

 

 

Bejelentkezéskor a Számlák megtekintése/Egyenleg megjelenítése a kezdő oldal. 

Attól függően, hogy az egyenleg pozítv, negatív vagy nulla, a képernyő jobb oldalán 
különböző funkciók érhetők el. 

Minden képernyőn látható a partner és folyószámla szintű egyenleg, valamint lehetőség 
van Szerződéses folyószámlára, Hövételezési/felhasználási helyre, Tételek státuszára 
valamint Időszakra szűrni.  

A táblázat Státusz oszlopában csak a státusz kezdőbetűje jelenik meg, de a legördülő 
menüben minden státusz érték megtalálható. 

 

A táblázatban a felsorolt kritériumok alapján kiválasztott számlák jelennek meg. A 
táblázat felet található linkre kattintva a táblázat tartalma letölthető PDF formátumban.  

A táblázat alján található jelölőnégyzetet bepipálva megjelenítésre kerül az összes 
számla maximum 5 évre visszamenőleg, így nem kell lapozgatni régebbi számlák 
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keresésekor. A számla sorszáma mellett látható  ikonra kattintva megjelenik a 
számla kelte. Azok a számlák, amelyek mellett PDF ikon látható, letölthetők PDF 
formátumban.  

 

Hátralék esetén: 

Abban az esetben, ha a Szerződéses folyószámlán hátralék van, a következő 
funkciókra van lehetőség: 

Folyószámla egyenleg bankkártyás fizetés: A szerződött bank oldalára navigál, ahol 
lehetőség van a teljes folyószámla egyenleg kifizetésére.  

Kijelölt számlák bankkártyás kifizetése: A szerződött bank oldalára navigál, ahol 
lehetőség van a kijelölt tételek kifizetésére (a táblázat jobb oldali oszlopában található 
jelölőnégyzeteket bepipálva lehet kijelölni egy tételt). 

Csekk kérése folyószámla egyenlegről: A gombot megnyomva elküldésre kerül egy 
igény a Főtáv részére a csekk kérésről (csak csekkes fizetési mód esetén választható, 
a csekk a teljes folyószámla egyenlegre szól) 

Részletfizetés kérése kijelölt számlákról: Lásd Részletfizetés kérése fejezet 

Csekk kérése kijelölt számlákról: A gombot megnyomva elküldésre kerül egy igény a 
Főtáv részére a csekk kérésről (csak csekkes fizetési mód esetén választható, a csekk 
a kijelölt tételek összegére szól) 
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Nulla egyenleg esetén: 

Nullás igazolás igénylése: A regisztrált e-mail címre kiküldésre kerülő email, 
csatolmányként tartalmazza a Nullás igazolást. 
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Túlfizetés esetén: 

Nullás igazolás igénylése: A regisztrált e-mail címre kiküldésre kerül egy levél, mely 
tartalmazza a Nullás igazolást. 

Túlfizetésről való rendelkezés: Lásd Rendelkezés túlfizetésről fejezet 
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7 Részletfizetés kérése 

 

 

 

A táblázatban a Nem rendezett státuszú tételek jelennek meg, melyek közül egyre vagy 
többre lehet részletfizetési igényt indítani. A kívánt tételeket a sor végén található 
jelölőnégyzet segítségével kell kijelölni.  

A képernyőn lehetőség van a kijelölt számlák bankkártyás kifizetésére, valamint csekk 
kérésre (csak csekkes fizetési mód esetén). 
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A következő képernyőn meg kell adni a futamidőt, majd a Számol gombra kattintva 
megjelenik a havonta fizetendő részletek táblázata. A kamat az első havi részlettel 
együtt kerül felszámításra. A feltételek elfogadása után lehet csak Részletfizetést kötni. 
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Nem köthető részletfizetés, ha a havi részlet nem éri el az 5000 Ft-ot. Erről 
hibaüzenetet kapunk. 

 

A futamidő csökkentésével a havi részlet növelhető. Az részletfizetés megkötéséhez 
megerősítés szükséges. 
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8 Fizetési mód változtatása 

A fizetési mód változtatása az alábbi menüpontokból érhető el: 

 

 

 

Csak azok a fizetési módok kerülnek feltüntetésre, melyekre az aktuális fizetési 
módjának megfelelően válthat az Ügyfél. 

Ha az igény számlazárást követően érkezik, akkor a módosítás csak következő 
hónaptól lép érvénybe. 

Csoportos beszedési megbízás választása esetén az Ügyfél a számlavezető bankjához 
kell eljuttasson egy formanyomtatványt. Az oldalalján megjelenő szövegben található 
linkre kattintva ezt itt a Főtáv oldalán is kitöltheti. A bankhoz ebben az esetben is el kell 
juttatni a Nyomtatványt, az oldalon ennek kitöltéséhez nyújtunk segítséget. 
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Az adatok kitöltését követően elkészül egy PDF fájl, amit el lehet menteni, vagy ki lehet 
nyomtatni. 

Az Ügyfél neve és azonosítója automatikusan kitöltésre kerül, a többi mezőt a 
képernyőn saját adatokkal ki kell tölteni.  
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9 Számlázási cím változtatás 

A számlázási cím változtatása az alábbi menüpontokból érhető el: 

 

 

A törzsadatok alapján kitöltésre kerül a jelenlegi számlázási cím, az új címet az Új 
számlakézbesítési cím blokkban kell megadni. A számlakézbesítési cím Ügyfél szinten 
kerül módosításra. Az emelet számának megadása a legördülő listából választható. 
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A módosítás gomb megnyomása után feljön egy megerősítő kérdés, amit el kell 
fogadni.  

Fontos, hogy amennyiben az igény számlazárást követően érkezik, akkor a módosítás 
csak következő hónapban kiállított számlán fog látszani. 
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10 Számlázási mód változtatás és Részszámlázási érték 
változtatás 

A számlázási mód és részszámlázási érték változtatása az alábbi menüpontokból 
érhető el: 

 

 

A képernyőn a Hővételezési/Felhasználási helyet kiválasztva megjelenik a jelenlegi 
számlázási mód, ami lehet Egyenletes vagy a Hőközpontban mért havi fogyasztás havi 
szétosztása. 

Egy évben egy Hővételezési/Felhasználási helyre vonatkozóan csak egyszer lehet 
módosítani a számlázási módon. A módosítás a következő havi hődíjelszámolásától lép 
érvénybe.  

Váltás havontkénti elszámolásra: 

Módosításhoz be kell pipálni a Váltás havonkénti elszámolásra jelölőnégyzetet, 
megnyomni a Számlázási mód változtatás gombot, majd a felugró ablakban 
megerősíteni az igényt (Elfogadom). 

Amennyiben az aktuális számlázási  mód egyenletes, lehetőség van a részszámlázási 
érték módosítására. Ennek módosítása is elszámolási időszakonként (évenként) 
egyszer megengedett. 
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A képernyőn megjelenik a jelenlegi részszámlázási érték, melyet a le, fel gombok 
megnyomásával lehet módosítani (a gomb egyszeri megnyomásával 0,1GJ 
mennyiséggel változik a érték).  

0-ra való módosítás nem megengedett, illetve 20% vagy annál nagyobb mértékű 
csökkentés nem javasolt, mivel ilyen esetben az éves elszámoló számla kifejezetten 
magas is lehet. 

 

 

Váltás egyenletes elszámolásra: 

Egyenletes díjfizetés esetén havonta állandó mennyiség kerül kiszámlázásra. Ez a 
mennyiség a kalkulátor segítségével állapítható meg.  

Később ez a mennyiség módosítható (évente egy alkalommal). 

Módosításhoz be kell pipálni a Váltás egyenletes díjfizetésre jelölőnégyzetet, 
megnyomni a Számlázási mód változtatás gombot, majd a felugró ablakban 
megerősíteni az igényt (Elfogadom). 
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ERP CONSULTING ZRT. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FŐTÁV ZRT 

FOTAV_OÜP_FELH_KÉZIKÖNYV_DÍJFIZETŐ.DOCX 35. OLDAL / 65 V1 

11 Fogyasztási adatok megtekintése 

A fogyasztási adatok megtekintése az alábbi menüpontokból érhető el: 

 

 

A képernyőn megjelenítésre kerülnek az elmúlt két év fogyasztási adatai épület és 
Hővételezési/Felhasználási hely szinten, GJ és százalékos értékben (A százalékos 
érték azt tükrözi, hogy az adott Hővételezési/Felhasználási hely fogyasztása hány 
százaléka az épület összes hőfogyasztásának). Az adatok grafikonon is 
megtekinthetőek.  

A táblázatban megjelenített adatok PDF formátumban letölthetők. 
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12 Rendelkezés túlfizetésről 

A rendelkezés túlfizetésről az alábbi menüpontból érhető el: 

 

Túlfizetésről csak akkor lehet rendelkezni, ha a folyószámlán aktuálisan túlfizetés van. 
Ha a folyószámla egyenlege nulla, vagy hátralékos, akkor azt a képernyőre lépéskor a 
következő hibaüzenet jelzi:  

 

Amennyiben a lakossági felhasználó vagy a díjfizető folyószámláján elszámolás 
eredményeként túlfizetés mutatkozik, úgy- a díjfizető eltérő rendelkezésének hiányában 
– 1000 forintot meghaladó összeg esetében az összeget visszafizetjük, 1000 forintot 
meg nem haladó összeg esetében az összeget a díjfizető következő számlájában 
érvényesítjük („acontozzuk”). 

Elszámolásra a „nem egyenletes” díjfizetést választó fogyasztók esetében havonta, az 
„egyenletes díjfizetést” választó fogyasztók esetében évente egyszer, a május 
hónapban kiállított elszámolószámlában kerül sor. 

Több folyószámla esetén a kívánt számla kiválasztandó. 

A visszafizetés módja függ az aktuális fizetési módtól.  

Ha az Ügyfélnek tartozása van, ami már engedményezésre került a DHK felé, akkor 
csak az átutalás DHK felé opciót választhatja.  

Postai visszautalás csak csekkes fizetési mód esetén választható, ha a túlfizetés 
mértéke meghaladja az 500 Ft-ot. 

Bankszámlára történő visszautalásnál kiválasztható bármely, adott Partnerhez tartozó 
bankszámla (ha van ilyen), illetve ettől eltérő számlaszám is megadható. Fontos 
azonban, hogy csak a Díjfizető nevén lévő bankszámlaszámra történhet visszautalás. 
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13 Tulajdonosi hátralék tájékoztató 

A tulajdonosi hátralék tájékoztató az alábbi menüpontokból érhető el: 

 

Ez a menüpont akkor érhető el, ha a bejelentkezett Díjfizető kezesként vagy 
tulajdonosként szerepel valamely Hővételezési/Felhasználási helyen. Egyéb esetekben 
a következő hibaüzenetet kapja, és a táblázat tartalma üres lesz: 

 

A tulajdonos, kiválasztva a kívánt Hővételezési/Felhasználási helyet megtekintheti a 
még be nem fizetett, nem rendezett státuszú számlákat. 

A táblázat tartalma letölthető PDF formátumban a táblázat felett található Táblázat 
adatainak letöltése / nyomtatása PDF formátumban link megnyomásával. 
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14 Saját adatok 

A saját adatok az alábbi menüpontból érhető el: 

 

A Saját adatok képernyőn a bejelentkezett Partner általános adatai, elérhetőségi adatai, 
valamint azok az opcionális adatai érhetők el, melyek Regisztrációkor megadott (ha 
regisztráláskor nem adott meg ilyen adatok, innen, a Saját adatok menüpont alól 
megteheti) láthatók. Ezen kívül a Hővételezési/Felhasználási hely (ha több van, akkor a 
lenyíló listából választható) alapadatai is megtalálhatók.  
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Az általános adatok esetében közvetlenül a képernyőn nincs lehetőség módosításra, 
azonban jobb oldalon elérhetők azok a funkciógombok, melyek segítségével bizonyos 
adatok módosíthatók. 

Jelszó módosítása: bejelentkezési jelszó módosítása 

 

Új partner hozzáadása: A már regisztrált felhasználó további Partnereket adhat hozzá a 
jelenlegi regisztrációhoz az alábbi azonosítók megadásával. Így egy belépéssel több 
Partner ügyeit is intézni tudja.  
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Fizetési mód változtatása: Lásd Fizetési mód változtatása fejezet 

Számlázási cím módosítása: Lásd Számlázási cím módosítása fejezet 

Regisztrált e-mail módosítása: Lehetőség van az e-mail cím módosítására, de ilyenkor 
az összes, adott regisztrációhoz tartozó és díjfizető szerepkörben lévő Partner is átkerül 
az új e-mail címre.  

A módosítás az e-mailben kiküldött link aktiválásával lép érvénybe. 

 

Regisztráció törlése: egyszerre egy Partner törölhető a Felhasználó azonosítót 
megadva. 

 

Légtérfelmérés módosítása: Lásd Légtérfelmérés módosítása fejezet 

További számok megadása: Ha egy telefonszám típusból egynél többet szeretnénk 
megadni, a További számok megadása gombra kattintva van erre lehetőség. 

Új szám létrehozása:  
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A legördülő listából ki kell választani a telefonszám típusát, majd megadni a 
telefonszámot az országhívóval együtt. Mentés gombra bekerül a táblázatba.  

Meglévő szám módosítása:  

A táblázat bal oldali oszlopában található ceruza ikonra kattintva a telefonszám 
betöltésre kerül a telefonszám megadására szolgáló mezőben és itt módosítható. A 
végén ezt is menteni szükséges. 

Tetszőleges számú telefonszám megadható. A Vissza a saját adatokra gomb 
megnyomása visszatérünk a kiindulási felületre. 
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15 Üzemviteli megállapodás értékeinek megjelenítése 

Az Üzemviteli megállapodás értékeinek megjelenítése az alábbi menüpontokból érhető 
el: 

 

Ezen a képernyőn megtekinthetők az Üzemviteli megállapodás adatai, valamint a 
Hőközponti kapcsolások két évre visszamenőleges értékei. 

Ha a Közüzemi szerződés nem tartalmaz Üzemviteli megállapodás, akkor a következő 
üzenet jelenik meg: 

 

Ha van Üzemviteli megállapodás, akkor annak adatai, valamint a Hőközponti 
kapcsolások (Fűtés illetve Melegvíz ki- és bekapcsolásának dátuma és oka) két évre 
visszamenőleges értékei megtekinthetők a képernyőn. 
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16 Díjfizető változás 

A Díjfizető változás bejelentése az alábbi menüpontból érhető el: 

 

Először ki kell választani a Díjfizető változás okát, addig nem lehet kitölteni a többi 
mezőt sem. 

 

Az előző Díjfizető adatai automatikusan kitöltésre kerülnek, az új díjfizető adatait és az 
egyéb adatokat a képernyőn kell kitölteni. 

A változás időpontja nem lehet korábbi 15 napnál. 

A feltöltendő dokumentumok típusa a kiválasztott díjfizető változás okától függően 
változik.  

Minden esetben legalább egy dokumentum feltöltése kötelező, Az oldal jobb oldalán 
jelölve van az is, hogy mely dokumentumok kötelezőek. Több dokumentum is 
feltölthető. 

A feltöltéshez ki kell választani egy dokumentum típust a legördülő listából, majd a 
Tallózás segítségével kiválasztani a fájlt, végül a Feltöltés gombbal feltölteni. Ilyenkor 
megjelenik a dokumentum a táblázatban. A folyamat ezután megismételhető egy másik 
dokumentummal. 

A jobb oldali részletes leírásban megtalálható, hogy milyen díjfizető változás esetén 
milyen dokumentumok feltöltése szükséges. 
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A bejelentés megerősítése szükséges a folyamat végén. 
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17 Névváltozás 

A Névváltozás bejelentése az alábbi menüpontból érhető el: 

 

Névváltozás abban az esetben jelenthető be, ha a díjfizető személyében nem történt 
változás, csak a neve változott.  

Ki kell tölteni a Díjfizető új nevét, majd kötelezően fel kell tölteni a névváltoztatást 
igazoló dokumentumot. 

A feltöltéshez ki kell választani egy dokumentum típust a legördülő listából, majd a 
Tallózás segítségével kiválasztani azt, végül a Feltöltés gombbal feltölteni. Ilyenkor 
megjelenik a dokumentum a táblázatban.  

A névváltoztatási igényt a Név módosítása gombbal lehet véglegesíteni. 

Ha a kérelem számlazárást követően kerül feldolgozásra, akkor a módosított adat már 
csak a következő havi számlán fog látszani, addig az Online ügyek menüpontban 
látható a folyamatban lévő kérelem. 
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18 Online ügyek 

Az online ügyek az alábbi menüpontokból érhető el: 

 

 

A képernyőn megtekinthetők és visszakereshetők az Online felületről indított 
Ügyfélmegkeresések. Alapértelmezetten az aktuálisan nyitott ügyek jelennek meg, de 
lehet szűrni lezárt ügyekre, illetve ügytípusokra is.  

 

Ha egy adott ügytípusból (ügy megnevezése) adott ingatlanra létezik már nyitott ügy, a 
rendszer nem engedi újabb ügy elindítását. Amint a folyamatban lévő ügy lezárásra 
került, újra lehetőség van abból az ügytípusból új folyamatot indítani (amennyiben a 
folyamatot szabályozó egyéb ellenőrzések ezt lehetővé teszik).  
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19 Műszaki hibabejelentés 

A Műszaki hibabejelentés az alábbi menüpontokból érhető el: 

 

A Műszaki hibabejelentés első képernyőjén megtekinthetők az Üzemviteli megállapodás 
adatai, valamint a Kapcsoltsági adatok. A továbblépéshez az oldal alján be kell pipálni a 
két jelölőnégyzetet, anélkül nem lehet továbbmenni a hibabejelentésre. 
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A Műszaki hibabejelentéshez minden kötelező adatot ki kell tölteni a képernyőn. A 
mezők sorban, egymás után töltendők ki, ez azért szükséges, mert a következő mező 
értékkészlete az előtte kiválasztott mező értékétől függ. Tehát először a hiba jellege, 
utána a hiba fajtája, majd a hiba helye és időpontja töltendő ki. Kivizsgálás időpontjának 
választható 4 órán belül, vagy naptár. A Kivizsgálás tervezett dátuma és időpontja csak 
akkor jelenik meg, ha a Helyszíni kivizsgálás időpontjának Naptár lett kiválasztva. 
Értesítési telefonszámhoz alapértelmezetten kitöltésre kerül a rendszerben eltárolt 
sztenderd telefonszám, ez azonban felülírható, illetve kívánság szerint beállítható új 
sztenderd telefonszámként is. Mobilszám esetén a Mobilszám jelölőnégyzetet be kell 
pipálni. 

A hiba rövid leírásához 160 karakter hosszan kell megadni a hiba minél részletesebb és 
pontosabb leírását. Az információ ikon fölé navigálva példák találhatók a hiba leírására. 
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A hiba bejelentését a gomb megnyomása után a felugró ablakban meg kell erősíteni. 
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20 Ürítés/töltés megrendelése 

Az Ürítés/töltés megrendelése az alábbi menüpontból érhető el: 

 

Az első képernyőn ki kell választani a Hővételezési/Felhasználási helyet, ha több is van, 
illetve el kell fogadni az Ürítés/Keringetés leállítási és a Töltés/Keringetés indítási 
feltételeket. 

  

Az Ürítés/töltés megrendelése oldalon minden kötelező (csillaggal jelölt mezőt) ki kell 
tölteni. A mezők sorban, egymás után töltendők ki, ez azért szükséges, mert a 
következő mező értékkészlete az előtte kiválasztott mező értékétől függ. Tehát először 
az Érintett szolgáltatás, majd a Kívánt szolgáltatás és a Helye mezők. Ürítés/töltést 
leghamarabb 2 munkanappal későbbre lehet kérni. Értesítési telefonszámhoz 
alapértelmezetten kitöltésre kerül a rendszerben eltárolt sztenderd telefonszám, ez 
azonban felülírható, illetve kívánság szerint beállítható új sztenderd telefonszámként is. 
Mobilszám esetén a Mobilszám jelölőnégyzetet be kell pipálni. 

Az Ürítés/Keringetés leállítási és a Töltés/Keringetés indítási feltételeket el kell fogadni.  
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Az Ürítés/töltés kérését a gomb megnyomása után a felugró ablakban meg kell 
erősíteni. 
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21 Légtérfelmérés megrendelés 

A Légtérfelmérés megrendelése az alábbi menüpontból érhető el: 

 

Több Hővételezési/Felhasználási hely esetén ki kell választani azt, amelyikre a 
Légtérfelmérést meg szeretnénk rendelni. A Légtérfelmérés feltételeinek elfogadása 
nélkül nem lehet megrendelni a szolgáltatást. 

 

A Légtérfelmérés megrendelését a gomb megnyomása után a felugró ablakban meg 
kell erősíteni. 
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22 Időpont foglalás 

Az Időpontfoglalás az alábbi menüpontból érhető el: 

 

A menüpontra nyomva új ablakban megnyílik a Központi Időpontfoglaló rendszer, ahova 
regisztráció után lehet belépni. 
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23 Jó tudni  

A Jó tudni az alábbi menüpontból érhető el: 

 

A Jó tudni rovat hasznos linkek gyűjteménye, a linkek új ablakban nyílnak meg és a 
Főtáv megfelelő oldalára navigálnak, ahol a további részletek megtekinthetők.  
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24 Letölthető dokumentumok  

A Letölthető dokumentumok az alábbi menüpontból érhető el: 

 

A Letölthető dokumentumok menüpontot kiválasztva új ablakban megnyílik a Főtáv 
Letölthető nyilatkozatok, nyomtatványok oldala. 
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25 Véleményláda 

A Véleményláda az alábbi menüpontokból érhető el: 

 

A Véleményláda a Online Ügyfélszolgálat fejlesztésével kapcsolatos vélemények, 
észrevételek továbbítására szolgál. Maximum 500 karaktert lehet beírni. 

 

A Küldés gomb megnyomása után feljön egy tájékoztató üzenet, miszerint erre a 
bejegyzésre nem fog válasz érkezni, az észrevételek fejlesztési célokat szolgálnak. Ezt 
elfogadva a beírt szöveg elküldésre kerül. 
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26 Feliratkozás tájékoztató e-mailekre 

 

Az Értesítések menüpont alatt lehetőség van az alábbi értesítő e-mailekre fel- és 
leiratkozni:  
 

 Általános tájékoztató e-mail 

 Részszámla eltérés egyenletes díjfizetők esetén (Amenniben adott elszámolási 

időszakban a  tényfogyasztás  meghaladja a kiszámlázott részhőmennyiségek ) 
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Érdeklődő szerepkör 

 

 

1 Regisztráció folytatása érdeklődő szerepkörben 

Az érdeklődő korlátozott szolgáltatásokat tud igénybe venni, egyik ilyen a regisztráció 
folytatása. Amennyiben az Érdeklődő időközben a Főtáv Ügyfele lett és már rendelkezik 
a szükséges azonosító számokkal, folytathatja regisztrációját. A sima regisztrációhoz 
hasonlóan személy és szervezet esetén eltérő adatok kell megadni. A folyamat 
befejezése után belépve (az eddig is használt e-mail címmel és jelszóval) az Ügyfél 
minden funkciót elér. 

 

2 Díjfizető váltás bejelentése érdeklődő szerepkörben 

Az érdeklődőnek lehetősége van Díjfizető váltást bejelenteni. A folyamat hasonló a 
normál Díjfizető változáshoz (lásd Díjfizető változás) azzal a különbséggel, hogy mivel 
ebben az esetben a bejelentő az új díjfizető, nem láthatja az előző díjfizető adatait. 

A változás időpontja nem lehet 15 napnál korábbi időpont.  

Legalább egy dokumentum feltöltése kötelező. A jobb oldali részletes tájékoztató 
tartalmazza, hogy milyen díjfizető változás ok esetén mely dokumentumokat kell 
feltölteni. 
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