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A télen keletkezett hibát javíttassa meg a FŐTÁV Zrt.-vel
A FŐTÁV Zrt. 2012 őszétől indította el szekunder rendszeri szolgáltatásait, amelyek keretében a fogyasztóinknak 
térítés ellenében lehetőségük van fűtési rendszerük javítását, beszabályozását, vagy akár lakásuk radiátorainak, 
illetve radiátorszelepeinek cseréjét közvetlenül a társaságtól megrendelni. Ha Ön, vagy társasháza hibát észlel, 
esetleg időszerűnek ítéli elavult fűtési rendszerének felújítását, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. 
Kollégáink rövid határidővel, kedvező áron, számla és garancia nyújtása mellett kínálnak szakértő megoldásokat 
Önnek. 

Elérhetőségek: 06-40-200-108,  e-mail: info@fotav-komfort.hu

Május 1-jétől alaplehetőség az egyenletes díjfi zetés
A Fővárosi Önkormányzat 66/2012-es rendelete 2013. május elsejétől az egyenletes díjfi zetési módot jelöli meg 
alapbeállításként. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki 2013. április 30-áig másképp nem nyilatkozott, az a 
június végén kézbesített számlán már az egyenletes díjfi zetés (úgynevezett részszámlázás) szerint kapja a júliusi 
esedékességű távhőszámláját. Fontos kiemelni, hogy az éves szinten kiszámlázásra kerülő alapdíj, illetve hődíj 
összege mindkét díjfi zetési mód esetén azonos.
Az egyenletes (részszámlás) díjfi zetés szerint a távhődíjat havonta azonos összegben, 11 részszámla és egy – 
minden évben május végén kiállításra kerülő – elszámoló számla alapján kell megfi zetni. A részszámla összegét 
a megelőző időszak hőfogyasztása alapján kalkulálja a FŐTÁV. 
Az egyenletes díjfi zetés legfőbb előnye, hogy tervezhető, hiszen a 11 egyenlő összegű számla könnyebben 
ütemezhető a család költségvetésében, így kiküszöbölhető az átlagtól hidegebb időjárás miatti kiugróan magas 
fűtési hődíjat tartalmazó havi számla kockázata. 
A rendelet szerint egy éven belül csak egyszer változtatható a számlázási mód. Az új tulajdonos természetesen 
rendelkezhet a díjfi zetés módjáról. Részletesebb tájékoztatás a FŐTÁV honlapján olvasható: www.fotav.hu
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Díjnet regisztrációval most időt és pénzt takaríthat meg, 
és értékes Samsung nyeremény tulajdonosa lehet.

Fizesse FŐTÁV számláját a                      -n és nyerjen!
Díjnet regisztrációval most időt és pénzt takaríthat meg, 
és értékes Samsung nyeremény tulajdonosa lehet.
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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 irodánkban történő ügyintézéshez válassza a kényelmes on-line időpontfoglalást honlapunkon! 
www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. április 1-jétől a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfélszolgálata hívásaikat munkanapokon: hétfőtől 
szerdáig 8 és 17 óra között, csütörtökön 8-tól 20 óráig, pénteken pedig 8 és 15 óra között fogadja. 

Elérhetőség: 06-40-200-108

Utólagos elszámolás – Hasznos tudnivalók

Ahol fűtési költségosztó eszközöket szereltek fel és a fűtési költségeket az eszközök segítségével a fogyasztás 
arányában fizetik, több lehetőség is kínálkozik az elszámolásra. A korábban utólagos elszámolást választó 
közösségektől az utóbbi hónapokban rendkívül sok megkeresés érkezett a havi számlákban szereplő 
fűtési díjszétosztási arányokkal kapcsolatban, ezért a közösségek számára mindenképpen javasolt 
megfontolni a költségosztók adatai alapján meghatározott arányszámok időben előre mutató 
alkalmazását az utólagos elszámolás alkalmazása helyett. 
Az utólagos elszámolást érintő megkeresések hátterében többek között az áll, hogy a FŐTÁV Zrt. az utólagos 
elszámolási szerződéseket – a fogyasztói érdekeket szem előtt tartva – felmondta, amennyiben a díjkülönbözet 
befizetési kötelezettségét az adott elszámolási időszakra a fizetési határidőn belül nem teljesítette az épület 
valamennyi díjfizetője, és a szerződéseknek megfelelően a jövőben is felmondja azokat. A szerződés felmondását 
követően a fűtési hődíjak utólagos elszámolásának lehetőségét a szolgáltató a továbbiakban is biztosítja, ám a 
kinnlevőségek miatt jelentkező pénzügyi kockázatra való tekintettel új szerződés csak – a szerződéskötéskor 
fizetendő – szerződési díj ellenében köthető. A fentiek alapján a szolgáltató azt tanácsolja, hogy a költségosztó 
cégtől kapott adatokat ne utólagos elszámoláshoz, hanem előremutatóan, azaz a havi számlázáshoz kérjék 
felhasználni a közösségek képviseletei, amely megoldás ingyenes. 

Hogyan jelenik meg a távhőszámlán a 10 %-os rezsicsökkentés

A lakossági fogyasztók lakás célú hőfogyasztási helyeire vo-
natkozó rezsicsökkentés az egységárak 10 %-os csökkenté-
sével valósult meg. 
Az alapdíj először a 2013 januárjában kibocsátott számlán 
csökkent 10 %-kal: 
41,81 Ft/lm3/hó > 37,62 Ft/lm3/hó.

A hődíj 10 %-os csökkentése a 2013 februárjában, a januári 
hőfogyasztás alapján kibocsátott számlán jelent meg elő-
ször: 3197 Ft/GJ > 2877 Ft/GJ.
 
A különböző számlatípusok szerinti számlamagyarázatok a FŐTÁV honlapján olvashatók:     
http://www.fotav.hu/sajtoszoba/rezsicsokkentes-vegrehajtasa

Ügyfélszolgálati irodánk:

Ne feledkezzen meg a radiátorszelep állításáról! 

Szeptember 15-étől május 15-éig tart a jogszabály szerinti fűtési időszak. 
Április 15-e és május 15-e között a közösségek és a távhőszolgáltató között 
létrejött közüzemi szerződés mellékletét képező üzemviteli megállapodások 
alapján végzi a FŐTÁV a fűtési rendszer készenlétre vonatkozó ki- és 
bekapcsolását, illetve az automatikus fűtésszabályozást. Ne feledkezzen 
meg róla, hogy a korszerűsített épületek esetében a termosztatikus 
radiátorszelepeket a nyári időszakban ütközésig szükséges balra fordítani, 
teljesen nyitott állásba, és javasolt így hagyni azt a fűtés őszi beindításáig. 
Ezzel megnövelhetjük a szelep élettartamát, valamint segíthetjük az épület 
vezetékeinek ürítését, töltését, légtelenítését. Amennyiben a szelepek 
egész nyáron elzárt állapotban vannak, akkor azok sajnos letapadhatnak. 
A feladatát ellátni nem tudó szelepet csak térítés ellenében javítják vagy 
cserélik ki a vállalkozók.
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