
Dél–budapesti ügyfélszolgálat
1116 Bp., Barázda u. 20-30. 
H, K, Sz: 8–16; Cs: 10–18; 
P: 8-14

Kelet–pesti ügyfélszolgálat
1106 Bp., Örs vezér tere 25. 
Árkád Üzletközpont, 
2/a parkoló szint
H, K, Sz: 9–18; Cs: 8–20  
(pénztár 19.30-ig), P: 9–15

Észak–pesti ügyfélszolgálat
1134 Bp., Váci út 23-27.  
Fővárosi Vízművek székház 
H, K, Sz: 8–17; Cs: 8–20 
(pénztár 19.30-ig); P: 8–14 

Budai Ügyfélszolgálati Központ 
1027 Bp., Budapest Fő u. 47. 
H, Sz, Cs: 8–16; K: 10–18;  
P: 8–14  

Kiadja a Budapesti Távhőszolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Web: www.fotav.hu 
Email: fotav@fotav.hu

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
Postacím: FŐTÁV Zrt. 1509 Budapest Pf. 9.

FŐTÁV HÍRLEVÉL 03
2017

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfélszol-
gálata hívásaikat munkanapokon hétfőtől szerdáig 8 és 17 óra 
között, csütörtökön 8-tól 20 óráig, pénteken pedig 8 és 15 óra kö-
zött fogadja. A műszaki hibabejelentésre 0-24 óráig lehetőségük 
van az ügyfeleknek.

Elérhetőség: 06-1-700-7000

Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válasszák a ké-
nyelmes online időpontfoglalást honlapunkon, a Lakossági ügyfelek/
Ügyfélszolgálat/Ügyintézés személyesen menüpontban!  

Abban az esetben, ha írásban fordulnak társaságunkhoz, javasoljuk, 
hogy a honlapunk (www.fotav.hu) nyitólapján elérhető „Írjon 
nekünk” elektronikus csatornát használják. 

Májusban érkezik az elszámoló számla
Egyenletes díjfizetéshez kapcsolódó fogalmak
Tudta-e Ön, hogy...?

A Hotel Gellért is a távfűtést választotta.

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:Alacsony ára, megbízhatósága és biztonsága mellett a zöld gondolat 
az, amely egyre nép sze rűbbé teszi a távfűtést, a legmodernebb, 
öko tudatos irodákban és la kásokban egyaránt.
Európában Német országon, Skandinávián és Kelet-Európán kívül 
Nagy-Britanniában, de az Egyesült Államokban és Ázsia fejlett 
nagyvárosaiban is egyre népszerűbb a távhő alkalmazása.

A modern városokban egyre inkább a távhő határozza meg a jö-
vőt, számos fejlesztési irány született ezzel kapcsolatban a világ 
nagy  vá rosaiban. Párizsban a geotermia, Oslóban a fjordok hő-
ener giája, Londonban a metróhálózat állandó hőmérsékletű leve-
gő  je, Törökországban a pisztácia héja, máshol pedig a szennyvíz 
fel használásával fejlesztik a városokat. Az olcsó, megbízható és 
kör nye zetbarát technológia jól kihasználja a távhőrendszerek azon 
ru galmasságát, hogy gyakorlatilag bármilyen hőforrásból képes 
fel melegíteni az otthonokat, irodaházakat és egyéb épületeket a 
városokban.

Tudta-e Ön, hogy...?

Svédország minden városában van távfűtés, a családi házak 10 
száza léka, a többlakásos házak és intézmények 70-85 százaléka 
távhővel fű tött. Finnországban több mint 50 százalékos a távhő 
részaránya a fű tés ben és a melegvíz-ellátásban, Dániában pedig 
a fűtés és melegvíz-ellátás 60 százaléka származik távhőből. 
Nagy-Britanniában a következő másfél évtizedben óriási bővülésre 
számítanak a távhő szempontjából: a jelenlegi 2 százalékos háztar-
tá si arány 2030-ra 20 százalékra nő het. Ausztriában a bécsi 
távfűtés nem csupán alacsony árának és mi nőségének, hanem a 
fenntarthatóság és az ellátásbiztonságnak való megfelelésnek, 
valamint a stabil tarifáknak és a kényelem biztosításának is 
köszönheti 37 százalékos részarányát a város hőellátásában.

Az Egyesült Államokban, New York városában a XIX. század vé-
ge óta üzemel a gőz hőhordozójú távfűtési rendszer, amely a sű-
rűn lakott manhattani területeket látja el fűtéssel és meleg vízzel. 
Az ázsiai országok közül Japánban, ezen belül is Tokióban je len-
tős a távhő jelenléte, míg Kína északi részén a széntüzelés és a 
közlekedés okozta, gyakran már komoly egészségügyi kockázatokat 
is rejtő légszennyezettség elleni harc eszközeként alkalmazzák ezt 
a technológiát.



Amennyiben az elszámoló számla egyösszegű kiegyenlítése 
nehézséget okoz Önnek, részletfizetési lehetőséget tudunk  
felajánlani. A részletfizetés futamidejére a Polgári Törvénykönyv 
szerinti kamatot számítjuk fel, melynek teljes összegét az első 
részlettel együttesen kell kiegyenlíteni. 

A részletfizetési megállapodást megkötheti internetes ügyfél-
szolgálatunkon, vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon (06-1-
700-7000), továbbá ügyfélszolgálati irodáink egyikén, amelyek 
elérhetőségeit és a nyitvatartási rendet megtekintheti a honlapunkon 
(www.fotav.hu). 
A megállapodás megkötése iránti kérelmét jelezheti írásban is 
honlapunkon, az „Írjon nekünk” elektronikus csatornán, vagy 
faxon   (06-1-206-1545), valamint postai úton (1116  Budapest, 
Kalotaszeg u. 31.) Pénzügyi főosztályunknak címezve.

Egyenletes díjfizetéshez kapcsolódó fogalmak:

Alapdíj: a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének 
lehetőségéért a naptári évre fizetendő éves díj, melynek számlázása 
12 egyenlő részre osztva havonta történik. Az alapdíj összege tehát 
minden hónapban azonos, független a díjfizetés módjától, illetve az 
ingatlanra meghatározott tényfogyasztás mértékétől.  

Fűtési és/vagy melegvíz készítési célú hődíj részfizetés: a fűtési 
és vízfelmelegítési célú hő részmennyisége, amelyet az előző 12 
hónap (2015. május 1. és 2016. április 30. közötti időszak) összes 
hőfelhasználásának 12 egyenlő részre való osztásával határozunk 
meg, és számlázunk 11 hónapon keresztül. Amennyiben a 
részszámlázás kezdő időpontja eltér az adott időszak első 
hónapjától (májustól), akkor az egyhavi részszámlákon elszámolt 
fűtési célú, és/vagy melegvíz készítési célú részhőmennyiség 
meghatározásánál figyelembe vett időszak is lerövidül. 

Tényfogyasztás: az épület által az adott időszakban felhasznált 
hőmennyiségből az ingatlanra jutó fűtési és/vagy melegvíz készítési 
célú hőfogyasztás, mely a közös képviselet által megadott aránnyal 
határoznak meg.

Amennyiben a radiátorokra fűtési költségosztókat szereltek 
fel, azok rendszeres időközönként történő leolvasására, és 
kiértékelésére egy ezen tevékenység ellátására szakosodott 
céggel a felhasználói közösség nevében a közös képviselet 
köthet szerződést. A költségosztók leolvasási értékei alapján 
meghatározott fűtési arányt a közös képviselő jogosult megadni 
társaságunk részére az ingatlanra jutó fűtési hőmennyiségek 
havonkénti meghatározásához és elszámolásához. Az ingatlanban 
lévő mellékvízmérők adatait szintén a közös képviselet veheti 
figyelembe az épület által melegvíz készítési célra felhasznált 
hőmennyiség díjfizetők közötti szétosztásakor. 

Környezetbarát, innovatív technológia

A távfűtést egyre kevesebben azonosítják a korábbi időszakok 
pazarló technológiájával, panelházak gazdaságtalan fűtésével. 
A távhőszolgáltatás előnyeit az elmúlt évtizedekben számos 
nyugat-európai nagyváros, köztük Bécs is kihasználta, és tudatos 
döntéssel nagyszámú felhasználót kapcsolt távhőellátásra. A távhő 
segítségével hatékonyabban, kisebb, és – ami még fontosabb 
– a sűrű városi környezettől távoli kibocsátással biztosítható a 
szükséges energia.

A modern, sűrűn lakott városokban, ahol a közlekedés mellett az 
épületek hőellátása felelős a károsanyag-kibocsátás legnagyobb 
részéért, a távhő jelenti az egyik legmegbízhatóbb, jobb élet mi-
nőséget és tisztább levegőt szavatoló megoldást. Ez mára a leg-
nagyobb metropoliszok érdeklődésének is a középpontjába került. 
Újépítésű luxuslakások, a legmodernebb technológiát alkalmazó 
irodaházak, környezettudatos bevásárlóközpontok sora bizonyítja 
világszerte, hogy a XXI. század meghatározó urbanisztikai 
fejlesztéseiben a távfűtés megkerülhetetlen szereplő. Európa és a 
világ számos országában reneszánszát éli a távhő felhasználása.

Olcsóbb és megbízhatóbb technológia

Európában minden 100 egységnyi elhasznált energiából – ha nem 
számítjuk a közlekedést – 40 egységet az épületek hőellátására 
fordítanak. A cél egyértelműen a hatékonyabb megoldások 
terjedése, azonban az épületenergetikában meglehetősen nehéz 
feladat a kevés káros anyagot kibocsátó technológiák alkalmazása. 

Májusban érkezik az elszámoló számla

A budapesti távfűtéses lakások egyenletes díjfizetéssel fizető 
ügyfelei május végén kapják kézhez az elszámoló számláikat.  A 
2017 májusában érkező elszámoló számla alapestben az alábbi 
díjtételeket tartalmazza:
• 2016. május 1. és a 2017. március 31. közötti időszakban a 
részszám lák ban már kiszámlázott fűtési és/vagy melegvíz 
készítési célú hődíjakat (-) előjellel;
• Ugyanezen időszakban a hőközpontban mért - az épület ál-
tal felhasznált - fűtési és/vagy melegvíz hőmennyiségből a 
közös képviselet által megadott arányban a lakásra jutó hődíjat 
(tényfogyasztást);
• A 2017. június havi alapdíjat;
• A 2017. április 1. és április 30. közötti időszak tényfogyasztásának 
hődíját.
Az elszámolási időszak (2016. május 1. – 2017. április 30.) 
díjfizető változás, vagy a díjfizető által kezdeményezett díjfizetési 
mód változás esetében 12 hónapnál rövidebb is lehet.

Természetesen ügyfeleink folyamatosan nyomon követhetik 
fogyasztásuk alakulását, mivel a részszámlák utolsó oldalán 
feltüntetjük az elszámolási időszakban eddig kiszámlázott 
részmennyiségek és a tényfogyasztás különbözetét. 

Fontos információ!

Ügyfeleink is tapasztalhatták, hogy az idei tél hidegebb volt, 
mint az elmúlt években. A 2016. decemberi átlaghőmérséklet  
3 °C-kal alakult alacsonyabban az előző évhez képest, míg a 
2017. januári átlaghőmérséklet megközelítőleg 4 °C-kal maradt el 
a tavaly januári tényleges átlaghőmérséklettől. Figyelembe véve 
azt az általános tapasztalatot, hogy 1 °C hőmérsékletváltozás 
az energiafelhasználásban 5-6 %-os változást eredményez, a 
háztartások decemberben 15-20 %-kal, januárban pedig 20-25 
%-kal fogyasztottak több energiát.
Azok az ügyfeleink, akik az egyenletes díjfizetést választották, 
a fent említett többlet hőfelhasználást az elszámoló számlában 
fizetik meg, az elszámoló számla végösszege várhatóan 
nagyobb összegű terhelést tartalmaz. 

Forrás: FŐTÁV Zrt. gyűjtés;     *A távfűtés részaránya a lakossági fogyasztásban, százalék (%)


