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tett lakásokra jutó fogyasztási adatokat, illetve
hôfelhasználási arányokat a tulajdonosi kö-
zösség megbízottja adhatja meg.

– A visszamenôleges elszámolásról készített
számla tartalmazza majd az elszámolási idô-
szakban a lakásban mért melegvíz-fogyasz-
tási adatot (vízm3-t).

– Az áttekinthetôség és az ellenôrizhetôség
növelése érdekében a közös képviselô infor-
mációt kap a fogyasztói hôközpont esetében
(amikor egy hôközpont egy épületet lát el
távhôvel) az épület melegvíz-fômérôjén mért,
illetve a lakásokban felszerelt melegvíz-
mérôkön mért vízmennyiség (vízm3) összegé-
rôl és a vízmelegítéshez felhasznált hômeny-
nyiségrôl is. 

A visszamenôleges elszámolásról és fel-
tételeirôl, az újonnan bevezetett egyszerûsí-
tésekrôl részletes ismertetést az ügyfélszol-
gálatok nyújtanak. 
Mivel a módosult feltételek miatt a közösség
tagjai a visszamenôleges elszámolás ered-
ményérôl (a jóváírás, illetve terhelés össze-
gérôl) csak utólag a kibocsátott számlából
értesülnek, célszerû a késôbbi viták megelô-
zése érdekében a visszamenôleges elszá-
molás belsô szabályait, a közösség tagjainak
tájékoztatását, annak módját és formáját a
társasház, szövetkezet szervezeti és mû-
ködési szabályzatában rögzíteni.

A visszamenôleges elszámolás elvégzé-
sének feltételeit a díjalkalmazásról szóló
önkormányzati rendelet 5/A §-a tartalmazza.
E feltételeket néhány ponton a Fôvárosi
Közgyûlés a FÔTÁV Rt. javaslatára 2004.
október 1-jei hatállyal módosította. 
A módosítás a visszamenôleges elszámolás
folyamatának egyszerûsítését, a közös kép-
viselôkre háruló feladatok csökkentését szol-
gálja.

A visszamenôleges 
elszámolás fôbb változásai:

– Ha a tulajdonosi közösség így dönt, és
külön felhatalmazásával a közösség kép-
viselôje a FÔTÁV Rt.-vel megköti az erre
vonatkozó megállapodást, a közösség tag-
jainak csak a visszamenôleges elszámolás
alapjául szolgáló adatokat (a lakásokra jutó
hôfelhasználási arányokat, vagy a lakások-
ban elfogyasztott melegvíz-mennyiséget) kell
elismerôleg aláírniuk.

– A tételes költségmegosztást – mely az új
hôfelhasználási arányokból a tulajdonosi
közösség tagjaira megállapított jóváírást,
vagy terhelést tartalmazza – a közösség tag-
jainak már nem kell aláírniuk.

– FÔTÁV Rt. igény esetén az ügyfélszolgála-
tokon keresztül adatlapot biztosít a tulaj-
donosi közösségeknek a melegvízmérôk
fogyasztási adatainak önbevalláson alapuló
összegyûjtéséhez.

– Amennyiben a lakásokban felszerelt költ-
ségmegosztó hiányzik, vagy leolvasása
meghiúsul, illetve a leolvasott adatok a lakás-
tulajdonossal nem igazolhatók, akkor az érin-
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A visszamenôleges elszámolás igény-
bevételével a fogyasztóknak nem szükséges
a lakásokban felszerelt melegvíz-mennyiség-
mérôket, illetve fûtési költségmegosztókat
havonta leolvasni, ennek alapján a hôfel-
használási arányokat, illetve a fogyasztási
adatokat a távhôszolgáltatónak havonta
megadni. Számukra a közösen felhasznált
hômennyiség tényleges fogyasztási adatok,
hôfelhasználási arányok szerinti utólagos
rendezésére, elszámolására megoldást a
visszamenôleges elszámolás lehetôsége ad. 

A visszamenôleges elszámolás tehát a tény-
leges fogyasztási adatok szerinti díjszétosz-
tás lehetôségét biztosítja a közösség tagjai
számára akkor, amikor a közösség – a meg-
bízottja útján – nem havonta adja meg a
díjszétosztási arányokat a szolgáltatónak.

Mit old meg a vissza-
menôleges elszámolás?

A távhôdíj lakásonkénti számlázása hôközponti mérés esetén

data, melynek a közösség megbízottja útján tesz ele-
get. Az épületben felhasznált hômennyiség szétosztá-
sa és lakásonkénti számlázása pedig a FÔTÁV Rt.
kötelessége. 

A visszamenôleges elszámolás 

Évente két alkalommal külön díjazás nélkül igénybe
vehetô szolgáltatás, amelynek keretében a távhôszol-
gáltató a havonta egyszer már elszámolt hôfogyasz-
tást egy meghatározott idôszakra vonatkozóan – fél
évre vagy egy egész évre visszamenôleg – a tulaj-
donosi közösség tagjai között újból szétosztja a laká-
sokban felszerelt költségmegosztók adatai alapján. 
A távhôszolgáltató ennek során az idôszakban elfo-
gyasztott hômennyiséget a közösség megbízottja
által közölt, leolvasott fogyasztási adatok szerint a
közösség tagjaira újra szétosztja és a lakásokra meg-
állapított különbözetet (jóváírást, vagy terhelést) a
tulajdonosok távhôszolgáltatási számláiban el-
számolja.

A hatályos önkormányzati rendelet szerint, ha a
tulajdonosi közösségek a távhôdíj lakásonkénti
számlázását kérik, a FÔTÁV Rt. az épületben közö-
sen elfogyasztott hômennyiséget és annak díját a
fogyasztói közösség megbízottja által megadott
hôfelhasználási arányok szerint a közösség tagjai
között havonta szétosztja és elszámolja. 

A fogyasztóknak lehetôségük van arra, hogy a
lakástulajdonosokra jutó hôfelhasználási arányokat,
fogyasztási adatokat a szolgáltató részére havonta
megadják. (A tapasztalatok szerint a vízfel-
melegítési célú hôfelhasználási arányok gyakrab-
ban, a fûtési célú hôfelhasználási arányok ritkábban
változnak.) 

A távhôszolgáltató az elfogyasztott hômennyisé-
get a lakástulajdonosok között minden egyes
hónapban szétosztja és elszámolja. Azok a fo-
gyasztók, akik a lakásokra jutó vízfelmelegítési célú
hôfelhasználási arányokat, fogyasztási adatokat ha-
vonta nem közlik, a távhôszolgáltató az elfogyasz-
tott hômennyiséget az utolsó alkalommal közölt hô-
felhasználási arányok szerint osztja szét. A díjszé-
tosztáshoz szükséges hôfelhasználási arányok
meghatározása tehát a tulajdonosi közösség fela-

vegleges november 1.1  10/19/04  2:44 PM  Page 2


