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Milyen esetekben kell 2013. január 1-jétől KISZÁLLÁSI DÍJAT fizetni? 
Kiszállási díjat abban az esetben számláz a Szolgáltató, amennyiben a Fogyasztó/Díjfizető által igényelt  
kiszállás során megállapítást nyer, hogy a meghibásodás a Díjfizető (lakó), a lakóközösség, egyéb  
tulajdonosi közösség vagy intézmény rendszerében található, és nem a hőközpontban. A kiszállási díj összege  
10 400 Ft + Áfa (27 %), amely a kiszálláson túl magában foglalja a kis anyagköltségű hibaelhárítást is.

Ahogyan arról a Társaság számos korábbi alkalommal (hírleveleiben, sajtóközleményeiben és hirdetéseiben) beszámolt,  
a FŐTÁV Zrt. üzemeltetési felelőssége a hőközpontig tart. A hőközponton túl a fűtési és melegvíz rendszer (csövek,  
radiátorok stb.) állapotáért, azok üzemeltetéséért, így a meghibásodások javíttatásáért az épület tulajdonosa a felelős. 

Mikor nem kell kiszállási díjat fizetni?
- Amennyiben a meghibásodás az épület hőközpontjában keletkezett,
- amennyiben a hiba az épület központi légtelenítő rendszerében keletkezett, ill. a hiba 
 központi légtelenítéssel elhárítható,
- amennyiben a hiba a tágulási tartályban jelentkezett, nem kell kiszállási díjat fizetni.

Kiszállási díjat például az alábbi esetekben számít fel a FŐTÁV:
- az épületben, a hőközponton túli fűtési, ill. használati melegvíz csővezetéken keletkező 
 meghibásodás (pl. vízelfolyás, csöpögés stb.), mind a lakásokban, mind pedig a közösségi  
 területeken (pl. lépcsőház);
- épületrészekben, lakásokban található fűtési, ill. használati melegvíz csővezeték 
 meghibásodások;
- radiátor meghibásodások;
- radiátor termoszelep meghibásodások;
- épületrészekben, lakásokban történő légtelenítés esetén.

A kiszállási díj bevezetésével egyidejűleg – mintegy alternatívát biztosítva a lakossági fogyasztóknak az alapszolgáltatáson  
felül nyújtott szolgáltatásokra –, a lakóközösségek képviseleteinek lehetőségük lesz úgynevezett ”Átalánydíjas  
üzemeltetést támogató szerződést” kötni. Az átalánydíjas üzemeltetést támogatás díja 200 Ft + Áfa (27 %) / hó / lakás. 
A szerződéssel rendelkező lakóközösségeknek a FŐTÁV biztosítja a hőközponton túli rendszeren keletkezett hiba 
bejelentése esetén a kiszállást, a fűtési és a használati melegvízhálózat elemeinek meghibásodásából adódó gyors-
javítást, a fűtési/használati melegvízhálózat légtelenítését, illetve a fűtési és a használati melegvízhálózat alulfűtést és 
túlfűtést okozó problémáinak behatárolási javítását. A szolgáltatások kiterjednek az egyes épületrészekre, lakásokra, 
közösségi terekre. Ebben az esetben a lakóknak nem kell külön kiszállási díjat fizetni.

A kiszállási díjról, illetve az Átalánydíjas üzemeltetést támogató szerződésről bővebb tájékoztatást a FŐTÁV honlapján  
találnak. www.fotav.hu

Megváltozik 2013. május 1-jétől a díjfizetés 
és elszámolás rendje – alaplehetőség az egyenletes díjfizetés
Új fővárosi rendelet született a távhőszolgáltatásról. 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. 



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

A FŐTÁV Zrt. az alábbi kék számon fogadja ügyfelei hívását munkanapokon 8-17 óráig, hétfőn 8-20 óráig: 06-40-200-108 

Minden Kedves Ügyfelünknek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!

Ügyfélszolgálataink dec. 27-én és 28-án a szokásos nyitva tartással üzemelnek.
Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válassza a kényelmes on-line időpontfoglalást honlapunkon! 
www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat

Ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartási rendje:

2013. május 1-jétől a díjfizetők az egyenletes díjfizetés helyett választhatják a fogyasztás 
alapján történő fizetést. Az áttérés (azaz visszatérés korábbi díjfizetési módra, vagy új  
választása) ingyenes, 2013 tavaszától lesz rá lehetőség. A rendelet alaplehetőségként  
kínálja a díjfizetők számára, hogy a gáz- és áramszámlákhoz hasonlóan időarányosan  
tervezett 11 egyenlő értékű részszámlán fizessék a távhődíjat is, majd a 12. elszámoló  
számlán az évi fogyasztásuk alapján rendezzék a különbözetet. Tehát nyilatkozat  
hiányában a díjfizetők május 1-jétől a rendelet értelmében a fent részletezett 
egyenletes díjfizetési mód szerint rendezhetik távhőszámláikat.

A rendelet annyiban korlátozza a felhasználót és a díjfizetőt, hogy egy éven belül csak egyszer  
változtathatnak számlázási módot, valamint kötelezi a távhőszolgáltatót az elszámolási  
időszak utolsó napjára, vagy a számlázás megszűnésének időpontjára vonatkozóan  
elszámoló számla kibocsátására.

A részszámlákon és az elszámoló számlán alapuló egyenletes díjfizetés legfőbb  
előnye, hogy tervezhető, hiszen a 11 egyenlő értékű számla fixen beállítható a család  
költségvetésébe, a téli időjárás havonkénti szélsőséges változása nem borítja  
fel a háztartás költségvetését. Túl azon, hogy nem kell a téli hónapokban sem kiugróan magas díjakkal számolni,  
a májusi kezdés lehetővé teszi, hogy az esetlegesen magasabb elszámoló számla nem az év végi ünnepek idején okoz 
gondot, amikor az ajándékozásoktól egyébként is megterhelt a fogyasztók pénztárcája. Májusban a mögöttünk  
hagyott téli időjárás ismerete függvényében már hozzávetőlegesen kiszámítható, hogy az esedékes elszámoló  
számla a kirívóan hideg, vagy a szokatlanul meleg tél miatt negatív, vagy pozitív étékeket tartalmaz-e.

DHK ügyintézés
Amennyiben Ön a DHK Zrt.-től felszólítást kapott engedményezett távhődíj hátralékai rendezésére, úgy kérjük, hogy 
azt a DHK Zrt. 11795009-20013578-00000000  számú számlájára – a felszólításban szereplő azonosítójára való  
hivatkozással – átutalással, vagy a felszólítás mellé csatolt csekken szíveskedjen kiegyenlíteni! 
Az alábbi DHK Ügyfélszolgálati irodákban készpénzzel vagy bankkártyával rendezheti tartozását. 
Dél-budapesti ügyfélszolgálat – Allee
Hétfő-Kedd-Szerda: 9.00 - 17.00
Csütörtök: 8.00 - 20.00 (pénztárzárás 19.30 órakor)
Péntek: 9.00 - 14.40 
Észak-pesti ügyfélszolgálat – BSR Center
Hétfő-Kedd-Szerda: 9.00 - 18.00
Csütörtök: 8.00 - 20.00 (pénztárzárás 19.30 órakor)
Péntek: 9.00 - 15.00
Kelet-pesti ügyfélszolgálat – Árkád
Hétfő-Kedd-Szerda: 9.00 - 18.00
Csütörtök: 8.00 - 20.00 (pénztárzárás 19.30 órakor)
Péntek: 9.00 - 15.00
December 27-én és 28-án ügyeletes DHK ügyfélszolgálat: 
Észak- pesti Ügyfélszolgálat - B. S. R. Irodaház C épület földszinti iroda
2012. december 27. csütörtök: 8.00 - 16.30 óráig
2012. december 28. péntek: 9.00 - 15.00 óráig

Kiváló vevőkiszolgálás – Oklevél az Allee-tól
2012. első félévében az Allee minden üzletére vonatkozóan egy próbavásárlási felmérést végzett,  
melynek a célja az üzletek kiszolgálási színvonalának feltérképezése és javítása volt. Emellett díjazták  
a legjobb eredményt elérő üzleteket is. A kutatás alapján Társaságunk ügyfélszolgálata 100 %-os 
eredményt ért el, a szolgáltatási és ügyfél-kiszolgálási színvonal legmagasabb szintjét teljesítve,  
ezzel is nagymértékben hozzájárulva a bevásárlóközpont egészének sikeréhez és hírnevéhez.


