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ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK CÍME ÉS NYITVATARTÁSA

1106 BP., ÖRS VEZÉR TERE 25. 
Árkád Üzletközpont, 2/a parkoló szint, külső parkoló

H: 8-17 K: 9-16 SZ: 9-17 CS: 8-20 P: 9-15

KELET-PESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1138 BP., VÁCI ÚT 121-127.
Váci Greens D. épület, Reno udvarral szemben
H: 8-19 K: 8-17 SZ: 8-17 CS: 8-16 P: 8-14

ÉSZAK-PESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1103 BP., KŐÉR UTCA 2/A.
Laurus irodaház, Határ úti metrómegálló közelében
H: 8-14 K: 8-14 SZ: 8-20 CS: 8-14 P: 8-14

NKM DÉL-PESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1116 BP., BARÁZDA U. 20-30. 
H: 8-16 K: 8-16 SZ: 8-16 CS: 9-18 P: 8-14

DÉL-BUDAPESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1081 BP., FIUMEI ÚT 9-11. 
H: 8-14 K: 8-14 SZ: 8-20 CS: 8-14 P: 8-14

NKM KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1027 BP., FŐ U. 47.
H: 8-16 K: 10-18 SZ: 8-16 CS: 8-16 P: 8-14

BUDAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONT

Tájékoztatjuk, hogy a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfélszolgálata a 
hívásaikat munkanapokon hétfőtől szerdáig 8.00 és 17.00 óra között, 
csütörtökön 8.00 és 20.00 óra között, pénteken 8.00 és 15.00 óra 
között fogadja. A műszaki hibabejelentés éjjel-nappal lehetséges.

Elérhetőség: 06-1-700-7000

Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez foglaljon otthonról, 
kényelmesen időpontot online, honlapunkon, a Lakossági ügyfelek/
ügyfélszolgálat/ügyintézés személyesen menüpontban! 

Ha írásban fordulnak társaságunkhoz, a fotav@fotav.hu e-mail címre 
küldjék el megkereséseiket.

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

Web: www.fotav.hu
E-mail: fotav@fotav.hu

A táblázatban szereplő fűtési célú tényfogyasztás és 
részszámlázás különbözete negatív (-) értéket mutat, amely 
azt jelenti, hogy a példaként említett időpontban, azaz 2020. 
január 31-ig az elszámolt részhőmennyiség túlhaladja az addig 
megállapított tényfogyasztást, a melegvíz célú tényfogyasztás 
és részszámlázás különbözetét tekintve azonban kevesebb 
az elszámolt részhőmennyiség a tényfogyasztásnál.

Fontos hangsúlyozni, hogy a teljes elszámolási időszak 
2020. április 30-ig tart. 

A különbözeti hőmennyiségek az épület által felhasznált 
hőmennyiségtől (GJ) - amelyre az időjárás alakulása, és a 
hőfelhasználási szokások változása van ráhatással -, és a díj-
szétosztási arányok esetleges módosulásától függően havonta 
változnak. 

Amennyiben a különbözet jelentős (tehát jelentősen magasabb 
vagy alacsonyabb a tényfogyasztás az elszámolt részhőmeny-
nyiségeknél), lehetőség van egy alkalommal részhőmennyiség 
módosítást kezdeményezni társaságunknál, az arra vonatkozó 
– honlapunkról letölthető - Nyilatkozat nyomtatvány kitöltésé-
vel, vagy a szintén honlapunkon elérhető internetes ügyfélszol-
gálatunkon. A részhőmennyiség módosítás a díjfizető részéről 
meghatározott részhőmennyiség alapján történik, azonban a 
részhőmennyiség kalkulációhoz készséggel segítséget nyújtunk 
elérhetőségeinken.  

 
Adategyeztetés 
a FŐTÁV díjfizetők körében

Tájékoztatjuk, hogy a FŐTÁV Zrt. 
megbízásából az IMMODUS Zrt. 
szerződött partnere, az EX-ID Zrt. 
a díjfizetőink körében adate-
gyeztetési feladatokat végez. Az 
ügyfeleket személyesen keresik 
meg. Az EX-ID Zrt. munkatársai 
jogosultságukat minden esetben 
fényképes igazolvánnyal és meg-
hatalmazással igazolják, beazo-
nosításukban az ügyfélszolgálati 
munkatársaink is készséggel áll-
nak rendelkezésükre.

Megértésüket és 
együttműködésüket 
köszönjük!
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Fűtési költségosztás

Az elmúlt években jelentősen átalakult a távhőszolgáltatás 
elszámolása, amelynek során elérhetővé vált a költségelosztáson 
alapuló díjfizetés. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ezzel a 
lehetőséggel a lakóközösségek csak akkor élhetnek, ha a lakásokban 
lehetséges a fűtésszabályozás. A fűtéskorszerűsítés - bár opcionális  
- egyik legfontosabb eleme a költségosztó üzembe helyezése, hiszen 
alkalmazásával igazságosabb elszámolás valósulhat meg, amely a 
tényleges fogyasztáson alapul. 

Fűtési díjszétosztási arányok a felszerelt 
költségosztók adatai alapján

A távhőtörvény értelmében a hitelesen mért hőmennyiség a szolgál-
tatott és a felhasznált távhő elszámolásának az alapja. Az épületek 
hőellátását az épületben elhelyezett felhasználói hőközpont biztosítja.
Amennyiben a lakásokban lehetséges a fűtésszabályozás, azaz a ra-
diátorok rendelkeznek termosztatikus radiátorszelepekkel és a lakók 
szeretnének élni a költségosztás lehetőségével, társaságunk a hőköz-
pontban mért hőmennyiséget és annak díját – a törvénynek megfele-
lően – a fűtési költségosztók adatai alapján meghatározott és a közös 
képviselő által társaságunk felé megadott díjszétosztási arányok alap-
ján osztja szét, és számolja el.

Költségosztók felszerelése, ellenőrzése, leolvasása, kiértékelése

A költségosztók felszerelésére, leolvasására, és az épületrészek 
(lakások, üzlethelységek) közötti díjszétosztási arányok 
meghatározására a felhasználói közösség megbízási szerződést 
köthet a költségosztással foglalkozó céggel. A leolvasás évente 
egyszer, vagy havonta történhet. A leolvasott adatok alapján készül 
el a fűtési-költségelszámolás, amelyet átadnak a közös képviselőnek.

A költségosztást végző cég a 157/2005. (VIII.15.) kormányrendelet 
alapján az elszámolási időszakban igénybevett fűtési hőmennyi-
ségnek legalább a 30%-át, de legfeljebb az 50%-át az épületré-
szek fűtött légtérfogata arányában az épületrészek között osztja fel.  
A fennmaradó részt fogyasztásarányosan, a fűtési költségmegosztók 
adatainak alapján osztja fel az épületrészek között. 

Jó tudni!   
Ha az épületrészekben (lakások, üzlethelyiségek) a díjfizető 
mulasztása miatt nem lehet leolvasni a költségosztót (például 
nem tette lehetővé a költségmegosztó felszerelését, vagy 
annak a leolvasást, a fűtési költségmegosztót önkényesen 
leszerelte, megsérültek az azokon elhelyezett plombák), a 
költségosztást végző cég egy általános, magasabb fajlagos 
hőfelhasználás alapján számolja ki a költségeket.

Fontos hangsúlyozni, hogy nem a FŐTÁV Zrt. feladata 
a költségosztó készülékek üzemeltetése, leolvasása, 
kiértékelése. Ezt a tevékenységet kizárólag a költségosztó 
cég végzi.

A közös képviselő a költségosztás eredményeként meghatá-
rozott havi, vagy akár éves költségosztási arányokat elküldi a 
távhőszolgáltató részére a havi díjszétosztási arányok megha-
tározásához. Évi egyszeri adatszolgáltatás esetén 12 hónapig 
minden hónapban a megadott díjszétosztási arányokat veszik 
figyelembe. Így évente egy alkalommal – amennyiben a felhasz-
nálói közösség és a Főtáv Zrt. között érvényben van a fűtési 
hődíjak utólagos elszámolására kötött szerződés – a távhőszol-
gáltató egyéb szolgáltatás keretében elvégzi a fűtési hődíjak 
utólagos elszámolását. Az erre vonatkozó szerződést a közös 
képviselő minden év április 30-ig kötheti meg a társaságunkkal. 
A szerződéskötés fontos feltétele, hogy az épületben lévő vala-
mennyi alapdíj fizetés alapját képző épületrészben, az összes 
hőleadó berendezésen a műszaki előírásoknak és a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően legyenek költségmegosztó mű-
szerek, és ezek meglétéről a közös képviselő írásban nyilatkoz-
zon. Emellett feltétel a jegyzőkönyv, vagy határozat, amely az 
utólagos elszámolásról szóló döntést tartalmazza.

Honlapunkon hasznos információkat találhat az utólagos 
elszámolással, a fűtési rendszer korszerűsítésével és a távfűtött 
épületek aktuális pályázati lehetőségeivel kapcsolatban. 

Májusban érkezik az elszámoló számla

A budapesti távfűtéses lakások egyenletes díjfizetéssel fizető 
ügyfelei május végén kapják kézhez az elszámoló számláikat. 

Az idén májusában érkező elszámoló számla alapestben az alábbi 
díjtételeket tartalmazza:
• 2019. május 1-je és a 2020. március 31-a közötti időszakra vo-

natkozóan a részszámlákban már kiszámlázott fűtési és/vagy 
melegvíz készítési célú részhőmennyiségek hődíját (-) előjellel,

• Ugyanebben az időszakban a hőközpontban mért – az épület 
által felhasznált – fűtési és/vagy melegvíz hőmennyiségből a kö-
zös képviselet által megadott arányban az ingatlanra jutó hődíjat 
(tényfogyasztást),

• A 2020. június havi alapdíjat,
• A 2020. április 1-je és április 30-a közötti időszak tényfogyasz-

tásának hődíját.
Az elszámolási időszak (2019. május 1-je és 2020. április 30-a 
között) alapesetben 12 hónap. Díjfizető változás (elszámolási 
időszakon belül történt tulajdonosváltozás/bérlőváltozás esetén), 
vagy a díjfizető által kezdeményezett díjfizetési mód változás 
esetében (elszámolási időszakon belül tért át egyenletes fizetésre) 
ennél rövidebb is lehet.

Tényfogyasztás figyelemmel kísérése

A részszámlák utolsó oldalán megtalálható az épület hőfogyasztá-
sából – a közös képviselet rendelkezése alapján – az adott ingat-
lanra megállapított hőfogyasztás, mint tényfogyasztás, továbbá a 
már kiszámlázott részhőmennyiségek és a tényfogyasztás közötti 
különbözet is. Így nyomon követhető, hogy a tényleges fogyasz-
táshoz képest alul-, vagy túlszámlázás van-e.

Az alábbi táblázatban egy példán keresztül mutatjuk be az előző-
ekben említett különbözet magyarázatát.

Szolgáltatás helye és 
megnevezése

Fogyasztási 
időszak

Mennyisége és 
mértékegysége

Számlázott fűtési célú 
részmennyiség

2019.05.01-
2020.01.31 19,4976 GJ

Fűtési célú tényfogyasztás 
mennyisége

2019.05.01-
2020.01.31 13,8397 GJ

Fűtési célú tényfogyasztás és 
részszámlázás különbözete

2019.05.01-
2020.01.31 -5,6579 GJ

Számlázott melegvíz készítési 
célú részmennyiség

2019.05.01-
2020.01.31 7,0686 GJ

Melegvíz készítési célú 
tényfogyasztás mennyisége

2019.05.01-
2020.01.31 7,6539 GJ

Melegvíz célú tényfogyasztás 
és részszámlázás különbözete

2019.05.01-
2020.01.31 0,5853 GJ
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