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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 Menü 
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3 Üzemviteli megállapodások  és Hőközponti 
kapcsolások megjelenítése 

Az Üzemviteli megállapodás értékeinek és a Hőközponti kapcsolások megjelenítése az 
alábbi menüpontokból érhető el 

 

 

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

Ha a Képviselőhöz több Felhasználási hely tartozik, akkor a táblázatból kiválaszthatja a 
megfelelőt. 

 

Ha a Közüzemi szerződés nem tartalmaz Üzemviteli megállapodás, akkor a következő 
üzenet jelenik meg: 
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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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4 Fogyasztási adatok megjelenítése 

A fogyasztási adatok megtekintése az alábbi menüpontokból érhető el: 

 

A képernyőn megjelenítésre kerülnek az elmúlt két év fogyasztási adatai épület szinten, 
Fűtésre és Melegvízre bontva. Az adatok grafikonon is megtekinthetőek. 

Ha a Képviselőhöz egynél több Felhasználási hely tartozik, akkor a táblázatból kell 
kiválasztani azt, amelyiknek az adatait látni szeretnénk. 
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5 Ökoplusz 

Az Ökoplusz az alábbi menüpontból érhető el: 

 

Több felhasználási hely esetén a táblázatból ki kell választani egyet.  

Amennyiben nincs Ökoplusz szerződés, ezt írjuk ki a képernyőre. 

 

Amennyiben már rendelkezik (vagy rendelkezett, de már lejárt) Ökoplusz szerződéssel, 
akkor annak adatait az alábbi táblázatban jelenítjük meg: 
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6 Díjszétosztási adatok 

A Díjszétosztási adatok az alábbi menüpontból érhető el: 

 

Több Felhasználási hely esetén választani kell a táblázatból. 

 

Egy elszámolási időszakban csak egyszer lehet feladni a szétosztási adatokat, azonban 
lehetőség van ezt Fűtésre és Melegvízre külön-külön is megtenni. Tehát egy hónapban 
egyszer adhat fel Fűtésre vonatkozó szétosztási adatokat és egyszer Melegvízre 
vonatkozó szétosztási adatokat, ezt megteheti két külön időpontban, vagy egyszerre. 

A következő képernyőn ki kell választania  megadni kívánt adatok tulajdonságát, ami 
százalék vagy Naturália lehet. Naturália esetén a mértékegységeket is meg kell adni. 

Naturália: 

 

Százalék: 



ERP CONSULTING ZRT. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FŐTÁV ZRT 

FOTAV_OÜP_FELH_KÉZIKÖNYV_KÉPVISELŐ.DOCX 11. OLDAL / 41 V1 

 

 

Szükséges megadni a feltölteni kívánt szolgáltatás típusát is. Ez lehet Fűtés, Melegvíz 
vagy mindkettő.  

 

A táblázatban csak az az oszlop lesz aktív, amelyhez tartozó típus a lenyíló listából 
kiválasztásra került. Például ha csak a Fűtés került kiválasztásra, akkor a táblázatban a 
Melegvíz oszlop mezői szürkék, nem szerkeszthetőek. Ez fájl feltöltéskor is ellenőrzésre 
kerül, csak az az oszlop fog betöltődni a képernyőre, amelyik a kiválasztott 
szolgáltatáshoz tartozik. Természetesen lehet választani a „Mindkét adat” mezőt, 
ilyenkor mind a Fűtés, mind a Melegvíz oszlopok aktívak lesznek.  

  

Két nyomógomb segíti a táblázat kitöltését. Az egyik segítségével törlésre kerül minden 
adat a táblázatból (alapértelmezetten az aktuális felosztási adatok kerülnek betöltésre a 
táblázatba). 

 

A másik légtérfogat alapján feltölti a fűtési százalék oszlopokat (csak fűtés és csak 
százalék esetén). 

 

A könnyebb kitöltést segíti a táblázat letöltése excel vagy csv formátumban, majd 
visszatöltése. Fontos, hogy ugyanazt a struktúrát (oszlopsorrendet és fejlécet) töltse 
vissza, mint ami a letöltött mintafájlban található. 

Letöltéskor a kívánt formátum lenyíló listából választható. Kiválasztva az egyik 
formátumot a letöltés elindul:  
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A letölött fájl nevében szerepel a K azonosító, az aktuális időszak hatályának kezdete 
és a letöltés dátuma és időpontja a könnyebb beazonosíthatóság érdekében. 

Feltöltéskor nem kell külön kiválasztani a feltöltendő formátumot, a program felismeri 
azt. Fontos azonban, hogy csak a letöltött minta fájlok vátozatlan formában tölthetőek 
vissza. Feltöltéskor a hővételezési hely alapján kerülnek beazonosításra a táblázatból 
feltöltött sorok.  
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A feltöltött adatok ellenőrzésre kerülnek. Százalék esetén ellenőrizzük, hogy megvan-e 
a 100%. Ha nem, akkor hibaüzenetet adunk, és csak javítás után lehet továbblépni.  

 

0 érték és az átlagtól való jelentős eltérés (+/- 70%) esetén figyelmeztető üzenetet 
adunk. A figyelmeztető üzenet a következő képernyőn látható, és ha a Közös képviselő 
úgy ítéli meg, hogy az eltérés valós, nem hibából ered, úgy azt elfogadhatja a 
jelölőnégyzet bepipálásával. Hiba esetén lehetőség van visszalépni és javítani. 

A Szétosztási adatok feladása képernyő ellenőrzésre és jóváhagyásra szolgál. Ha a 
megadott szétosztási adatok helyesek, el kell fogadni a feltételeket és feladni az 
adatokat. A létrejött bizonylatot a Közös képviselő e-mailben megkapja. 
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Lehetőség van a táblázatban szereplő adatokat a jóváhagyás előtt PDF formátumban 
kinyomtatni. 
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7 UELSZ 

Az UELSZ az alábbi menüpontból érhető el: 

 

Utólagos elszámolás csak Utólagos elszámolási szerződéssel, az adatbekérő lapok 
postai kiküldését követően megfelelő státusszal (Adatközlő kiküldve) rendelkező 
Felhasználási helyek esetén lehetséges.  

 

  

Új adat megadásra egy utólagos elszámolási időszakra egyszer van mód.  

A havi elszámoláshoz megadott jelenlegi szétosztás alapját képző arányokat a 
táblázatban megjelenítjük.  

A könnyebb kitöltést segíti a táblázat letöltése excel vagy csv formátumban, majd 
visszatöltése. Fontos, hogy a feltöltött táblázat struktúrája (oszlopszerkezete és fejlécei) 
pontosan megegyezzenek a letöltött mintafájl strukúrájával. 

Letöltéskor a kívánt formátum lenyíló listából választható. Kiválasztva az egyik 
formátumot a letöltés elindul: 
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A letölött fájl nevében szerepel a K azonosító, az aktuális időszak hatályának kezdete 
és letöltés dátuma és időpontja a könnyebb beazonosíthatóság érdekében. 

Feltöltéskor nem kell külön kiválasztani a feltöltendő formátumot, a program felismeri 
azt. Fontos azonban, hogy csak a letöltött minta fájlok vátozatlan formában tölthetők 
vissza.  

 



ERP CONSULTING ZRT. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FŐTÁV ZRT 

FOTAV_OÜP_FELH_KÉZIKÖNYV_KÉPVISELŐ.DOCX 19. OLDAL / 41 V1 
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A feltöltött adatok ellenőrzésre kerülnek. Százalék esetén ellenőrizzük, hogy megvan-e 
a 100%. Ha nem, akkor hibaüzenetet adunk, és csak javítás után lehet továbblépni.  

Ha az aktuális elszámolási időszakban díjfizető változás történt, ott a megadott arány a 
jelenlegi (havi elszámolást képző) kell legyen, ezen nem változtathat. 

0 érték és az átlagtól való jelentős eltérés (+/- 70%) esetén figyelmeztető üzenetet 
adunk. A figyelmeztető üzenet a következő képernyőn látható, és ha a Közös képviselő 
úgy ítéli meg, hogy az eltérés valós, nem hibából ered, úgy azt elfogadhatja a 
jelölőnégyzet bepipálásával. Hiba esetén lehetőség van visszalépni és javítani. 

Az Utólagos elszámolás - adatfeladás képernyő ellenőrzésre és jóváhagyásra szolgál. 
Ha a megadott szétosztási adatok helyesek, el kell fogadni a feltételeket és feladni az 
adatokat.  
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Lehetőség van a táblázatban szereplő adatokat a jóváhagyás előtt PDF formátumban 
kinyomtatni.  
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8 Műszaki hibabejelentés 

A Műszaki hibabejelentés az alábbi menüpontokból érhető el: 

 

A Műszaki hibabejelentés első képernyőjén megtekinthetők az Üzemviteli megállapodás 
adatai, valamint a Kapcsoltsági adatok. Több Felhasználási hely esetén a megfelelő 
kiválasztandó a táblázatból. A továbblépéshez az oldal alján be kell pipálni a két 
jelölőnégyzetet, anélkül nem lehet továbbmenni a hibabejelentésre. 
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A következő oldalon a kiválasztott Felhasználási helyhez tartozó összes Hövételezési 
helyet megjelenítjük. Hibabejelentést egyszerre csak egy Hővételezési helyre, vagy a 
az egész Épületre lehet kérni. Ha adott Felhasználási helyhez két Hőközpont is tartozik, 
akkor választani kell. Ha csak egy van, akkor az alapértelmezetten kiválasztásra kerül. 

A Másik felhasználási hely választása gombbal az előző képernyőre navigálunk. 
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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, 
után 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 
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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. 

 

A hiba bejelentését a gomb megnyomása után a felugró ablakban meg kell erősíteni. 

 

 

9 Ürítés/töltés 

Az Ürítés/töltés megrendelése az alábbi menüpontból érhető el: 
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Az első képernyőn több Felhasználási hely esetén választani kell egyet, majd a 
feltételek elfogadása (jelölőnégyzet bepipálása) után a továbbmenni a következő 
képernyőre. 

 

A következő oldalon a kiválasztott Felhasználási helyhez tartozó összes Hővételezési 
helyet megjelenítjük. Ürítést vagy töltést egyszerre csak egy Hővételezési helyre, vagy 
a az egész Épületre lehet megrendelni. Ha adott Felhasználási helyzet két Hőközpont is 
tartozik, akkor választani kell. Ha csak egy van, akkor az alapértelmezetten 
kiválasztásra kerül. 

A Másik felhasználási hely választása gombbal az előző képernyőre navigálunk. 
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Az Ürítés/töltés megrendelése oldalon minden kötelező 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. 

A Képviselő/Képviselet évente egyszer május 16 és augusztus 15 közötti időszakban 
díjmentesen kérheti az épület ürítését. Ezt az opciót a megrendelés típusánál lehet 
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kiválasztani. Ha már sor került az évi egyszeri ingyenes ürítésre, akkor nem lehet még 
egyszer kiválasztani.  

Az Ürítés/Keringetés leállítási és a Töltés/Keringetés indítási feltételeket el kell fogadni. 

 

Az Ürítés/töltés kérését a gomb megnyomása után a felugró ablakban meg kell 
erősíteni. 
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10 Légtérfelmérés 

A Légtérfelmérés megrendelése az alábbi menüpontból érhető el: 

 

Több több Felhasználási hely esetén választani kell egyet, majd a feltételek elfogadása 
(jelölőnégyzet bepipálása) után a továbbmenni a következő képernyőre. 

 

 

A következő oldalon a kiválasztott Felhasználási helyhez tartozó összes Hővételezési 
helyet megjelenítjük. Légtérfelmérés esetén több Hővételezési hely is kiválasztható, 
vagy akár az egész épület. 
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A Légtérfelmérése megrendelése gomb megnyomása után a felugró ablakban meg kell 
erősíteni az igényt. 
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11 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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12 Saját adatok 

A saját adatok az alábbi menüpontból érhető el: 

 

 

A saját adatok képernyőn lehetőség van a bejelentkezési jelszó módosításra:  

 

Valamint az elérhetőségi adatok módosítására.  

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 a 
megadott telefonszám.  

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. 

 

Minden módosítást a Módosított adatok mentése gombbal tudunk elmenteni. 
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13 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. 
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14 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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15 Fórum 

A Fórum az alábbi menüpontból érhető el: 

 

A Közös képviselő, amennyiben nem a saját nevén kíván fórumozni, megadhat egy 
becenevet. Ezen később módosítani nem tud.   

 

Továbblépve megjelenik a témák listája táblázatos formában, valamint egy 
nyomógomb, melyre kattintva új téma hozható létre. 

 

Valamely téma nevére kattintva megtekinthetők az eddigi, témához kapcsolódó 
bejegyzések. Minden bejegyzés alatt található két funkciógomb, egyik a válaszadásra 
szolgál, a másik a bejegyzés jelentésére a moderátornak. A cím alatt található egy link, 
amelyre kattintva a szolgáltatótól lehet kérdezni. 
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16 Véleményláda 

A Véleményláda az alábbi menüpontokból érhető el: 

 

A Véleményláda a Online Ügyfélszolgálat fejlesztésével kapcsolatos vélemények, 
észrevételek továbbítására szolgál. Maximum 500 karaktert lehet beírni.  
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17 Feliratkozás tájékoztató e-mailekre 

 

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

 Általános tájékoztató e-mail 

 Tájékoztatás a fűtés indításáról 

 Tájékoztatás a fűtés leállításáról 

 Tájékoztatás utólagos elszámolási szerződés-kötési határidő lejártáról 

 

 


