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 Szeptemberben új önkormányzati rendeletet alkotott a távhőszolgáltatásról Budapest Főváros Önkormányzata a Közgyűlés 
66/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletével. 

A Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló rendelet részletesen 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 adatszolgáltatás alapján vagy részszámlák és elszámoló számla kiállításával (havonta azonos 
összegű díjakkal, majd a 12. hónapban, április végén történő elszámolással, úgynevezett 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. 

A részszámlákon és az elszámoló számlán alapuló egyenletes díjfizetés legfőbb előnye, hogy tervezhető – azaz nem kell a téli 
hónapokban sem kiugróan magas díjakkal számolni –, illetve a májusi kezdés lehetővé teszi, hogy az esetlegesen magasabb 
elszámoló számla nem az év végi ünnepek idején terheli a fogyasztók pénztárcáját.

Új fővárosi rendelet született a távhőszolgáltatásról

 …a budapesti távfűtött épületek többségében hőközponti hőmennyiségmérés szerinti távhőszolgáltatást nyújtunk. Ezekben 
az épületekben a hőközpontban hitelesen mért összhőmennyiséget a felhasználói közösség kérésére lakásonként külön-külön 
számlázzuk a képviseletek rendelkezésének megfelelő díjszétosztási arányok alapján. A távhőszolgáltatásért díjfizetőinknek 
alapdíjat és hődíjat számlázunk minden hónap utolsó dekádjában. 
Az alapdíj a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért és igénybevételéért – légtérfogat alapján –  
megállapított éves díj, amelyet havonta (mindig az adott tárgyhónapra vonatkozóan) 12 egyenlő részletben számlázunk,  
mértéke független a hőfogyasztástól.
A hődíj az épület által fűtési célra és melegvíz felmelegítésére felhasznált hőmennyiségből (GJ) az adott épületrészre (lakásra) 
jutó hő díja, amelyet mindig utólag, a hőmennyiségmérők záró leolvasását követően számlázunk ki. A nem fűtött időszakokra 
az alapdíj mellett csak melegvíz-készítési célú hődíjat számlázunk.

Miként lesz a hőközpontban mért hőmennyiségből (GJ-ból) fizetendő hődíj (Ft)?
Az épület fűtési/melegvíz felmelegítési hőfelhasználása (GJ) x fűtési/melegvíz díjszétosztási arány (%) x a hődíj egységára  
(Ft/GJ) + ÁFA. (Tehát: GJ x % x Ft/GJ).
	 •	Fűtési	díjszétosztási	arány:	Az	épület	teljes	fűtési	hőfogyasztásából	(100%)	az	Ön	épületrészére	(lakására,	üzlethelyiségére)		
       vonatkozó arány (%).
	 •	Melegvíz	díjszétosztási	arány:	Az	épület	teljes	vízfelmelegítésre	jutó	hőfogyasztásából	(100%)	az	Ön	épületrészére	
   (lakására, üzlethelyiségére) vonatkozó arány (%).

Tudta-e Ön, hogy…. 

Kiszállási díj – hamarosan bevezetjük
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Díjfizetőinket, hogy a FŐTÁV Zrt. 2013. január 1-jétől kiszállási díjat vezet be, melynek  

összege 10 400 Ft + Áfa (27%).

Kiszállási díjat abban az esetben számlázunk, amennyiben a Fogyasztó/Díjfizető által igényelt kiszállás során megállapítást  
nyer, hogy a meghibásodás a Díjfizető (lakó), vagy a társasház rendszerében található, és nem a hőközpontban.

Ahogyan arról számos korábbi alkalommal beszámoltunk, a FŐTÁV Zrt. üzemeltetési felelőssége a hőközpontig tart.  
A hőközponton túl a fűtési és melegvíz rendszer (csövek, radiátorok stb.) állapotáért, a meghibásodások javíttatásáért 
a lakóközösség felelős. Hasonló elven történik a felelősségvállalás a gáz vagy az elektromos ellátás esetében, ahol  
szintén a bekötési pontig vállalja a szolgáltató a térítésmentes karbantartást, hibaelhárítást. A távhő esetében a szolgáltatói  
tulajdonban lévő hőközpontra is kiterjed a szolgáltató felelőssége. 

A távhőszolgáltatás hatósági áras, így rendelet határozza meg az alapdíjat is, amely csak a FŐTÁV Zrt. által üzemeltetett  
rendszer karbantartási költségeit tartalmazhatja, a lakóközösség rendszerével kapcsolatos költségeket nem. 

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 szerződés”-t kötni. Bővebb információért látogasson el weboldalunkra (www.fotav.hu), hívja 
Contact Centerünket (06 40 200 108), keresse fel ügyfélszolgálati irodánkat.



Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1117 Október 23. u. 8–10. Allee Bevásárlóközpont, II. em. 
H, K, Sz, P: 8-18; Csüt.: 8-20

Ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartási rendje 2012. október 30-áig:

Észak-pesti ügyfélszolgálat
1138 Váci út 135-139. BSR Center, C lépcsőház, fsz.
H, K, Sz, P: 8-18; Csüt.: 8-20

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1106 Örs Vezér tere 25. Árkád Üzletközpont, II. em.
H, K, Sz, P: 8-18; Csüt.: 8-20

A FŐTÁV Zrt. az alábbi kék számon fogadja ügyfelei hívását munkanapokon 8:00-tól 17:00, hétfőn 8:00-tól 20:00 óráig:

06-40-200-108

Október 27-én, szombaton telefonos, ill. személyes ügyfélszolgálataink 8-tól 14 óráig, november 10-én, szombaton 9-15 óráig tartanak nyitva.

Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válassza a kényelmes on-line időpontfoglalást honlapunkon!
www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/ 

Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1117 Október 23. u. 8–10. 
Allee Bevásárlóközpont, II. em. 
H, K, Sz: 9-18; Cs: 8-20; P: 9-15

Észak-pesti ügyfélszolgálat
1138 Váci út 135-139. 
BSR Center, C lépcsőház, fsz.
H, K, Sz: 9-18; Cs: 8-20; P: 9-15

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1106 Örs Vezér tere 25. 
Árkád Üzletközpont, II. em.
H, K, Sz: 9-18; Cs: 8-20; P: 9-15

Ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartási rendje 2012. november 1-jétől:

Összefoglalóan a hődíjat az alábbi tényezők alapján számítja ki társaságunk:
	 •	épületük	hőfogyasztása,	amelyet	a	hőközponti	hőmennyiségmérőn	mérünk,
	 •	közös	képviselő	által	megadott	díjfelosztási	arány	(számlán	szorzótényező),	amely	azt	határozza	meg,	hogy	az	összes	
    hőfogyasztásnak hány százaléka esik az Ön lakására, 
	 •	egységár,
	 •	áfa.	

Felhívjuk figyelmét, hogy a díjszétosztási arányok meghatározásáról, annak módosításáról jogszabályok alapján kizárólag  
a tulajdonosi közösségek képviselői rendelkez(het)nek. Társaságunk nem jogosult vizsgálni, hogy a hődíjak havonkénti  
elszámolásához, valamint az utólagos elszámoláshoz megadott díjszétosztási arányokat milyen szempontok figyelembe 
vételével határozták meg.
A fentieknek megfelelően a lakások radiátoraira felszerelt fűtési költségmegosztók, valamint a lakásokban megtalálható 
melegvízmérő órák a hőközpontban mért hőfelhasználás díjfizetők közötti fogyasztással arányos felosztását segíthetik elő.

Az épület által felhasznált őszhőenergia csökkentésére számos lehetősége adódik a lakóközösségeknek, mint például: megfelelő  
hőszigetelés és megfelelő nyílászárók kialakítása; a fogyasztói rendszer fűtéskorszerűsítése; a melegvíz cirkulációs rendszer  
korszerűsítése; fogyasztással arányos hődíj-felosztás; megfelelő üzemviteli paraméter választás; a termosztatikus  
radiátorszelep helyes használata. A különböző épület szintű korszerűsítéssel nem csak az energiafelhasználás csökkenthető, de 
várhatóan az adott ingatlan is vonzóbbá válik.

 A Társaságunk által kiállított távhőszámlák eseti banki utalással a következő bankszámlaszámokon egyenlíthetőek ki*:

OTP Bank: 11794008 - 20521556 - 00000000
Budapest Bank: 10102093 - 02960400 - 01000008
MKB	Bank:	 10300002	-	20105963	-		70143285
*A nem távhőszolgáltatással kapcsolatos számlák átutalása kizárólag a Budapest Banknál vezetett számlaszámra történhet. 

Amennyiben eseti átutalással egyenlíti ki távhőszámláit, úgy kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze a bankszámlaszámot 
és a közlemény rovatba minden alkalommal tüntesse fel 3-mal, vagy 2-vel kezdődő 8 számjegyű ügyfélazonosítóját, 
melyet a havonta megküldött számlák jobb felső részén a fizetési és teljesítési határidő alatt találhat.
 

Eseti utalás – bankszámlaszámok

 Ügyfélszolgálati irodáinkon – a készpénzes fizetés mellett – valamennyi pultnál lehetőség van a számlák bankkártyával  
történő kiegyenlítésére is a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány felmutatásával (személyi igazolvány, új típusú  
jogosítvány, útlevél). A kártyás fizetés kényelmes, biztonságos, mindemellett a távhőszámla bankkártyával történő kiegyenlítése  
vásárlásnak számít, a belföldi bankkártyás fizetés pedig az általános gyakorlat szerint ingyenes.

Díjmentes bankkártyás fizetés az ügyfélszolgálati irodáinkban!

 A sárga csekk és a sorban állás helyett válassza Ön is a kényelmes, megbízható, környezetbarát, elektronikus számlarendszert, 
ahol többféle fizetési mód áll rendelkezésére! Választhatja a csoportos beszedési megbízást, a bankkártyás fizetést, a banki  
átutalást, továbbá számláját mobiltelefonja segítségével is rendezheti.
Ne feledkezzen meg arról sem, hogy a Díjnet papírmentes számlakezelésével Ön is tehet környezetünk megóvásáért!

Regisztráljon a www.dijnet.hu oldalon, ahol bővebb tájékoztatást talál a szolgáltatásról!

Fizesse távhőszámláját a Díjnet ingyenes elektronikus rendszerében!


