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Szeptember 15-étől május 15-éig tart a jogszabály szerinti fűtési időszak. 
 a közösségek és a távhőszolgáltató között létrejött közüzemi szerződés mel-

lékletét képező üzemviteli megállapodások alapján végzi a FŐTÁV a fűtési rendszer készenlét-
re 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 szele-
pet csak térítés ellenében javítják vagy cserélik ki a vállalkozók.

A 2012 szeptemberétől érvényes 66/2012-es Fővárosi Önk. rendelet az egyenletes díjfi zetési módot jelöli meg alapbeállításként 2013. 
május elsejétől. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki 2013. április 30-áig másképp nem nyilatkozott/nyilatkozik, az a június végén 
kézbesített számlán már az egyenletes díjfi zetés (ún. 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.

 
• A távhődíjat havonta azonos összegben, 11 részszámla és egy – minden évben május végén kiállításra kerülő – elszámoló szám-
la alapján kell megfi zetni.

• A részszámla összegét a megelőző, azonos 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. Ezen számlázási mód választása esetén Önnek nincsen tennivalója. 

Ha eddig nem volt kellő bizalma a csoportos beszedéssel történő fi zetési mód iránt, részszámlázás esetén nyugodtan hátradőlhet 
székében, hiszen minden hónapban ugyanazt az összeget emeljük le folyószámlájáról. A csoportos beszedés mellett a rendsze-
res havi átutalással történő díjfi zetés is nagy kényelmet jelent, hiszen a folyószámláját vezető pénzintézetnek adott megbízással (az 
ügyfélazonosítóra kell hivatkozni!) a bank automatikusan átutalja az Ön által meghatározott összeget a távhődíj ellenértékeként.

• A számlán szereplő hődíj összege a számlázás hónapját megelőző hónap hőközpontban mért hőfogyasztása alapján, a lakókö-
zösség képviselője által megadott felosztási arány szerint kerül elszámolásra.

• A téli, illetve nyári hődíjat tartalmazó számlák között nagy eltérés tapasztalható.
A rendeletben meghatározott részszámlázás helyett választható, hőközpontban havonkénti mérés és adatszolgáltatás alapján törté-
nő számlázás választásához szükséges nyomtatványt a 2013. február végén kiállított tárgyhavi számlával együtt megküldtük Önnek, 
továbbá ez elektronikusan is letölthető a www.fotav.hu weboldalról. A nyilatkozatot beküldő díjfi zetőket írásban tájékoztatjuk a nyilat-
kozatok feldolgozása után az elszámolási mód megváltozásáról. A nyilatkozatot helytelenül vagy hiányosan kitöltő díjfi zetőket szintén 
írásban értesítjük.
A rendelet annyiban korlátozza a felhasználót és a díjfi zetőt, hogy egy éven belül csak egyszer változtathatnak számlázási módot.
Részletesebb tájékoztatást a FŐTÁV honlapján találnak: 
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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

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. 

A helytelen hivatkozásból, vagy a téves számlaszám használatából eredő többlet 
költségek elkerülése érdekében kérjük Díjfizetőinket, hogy átutalásaik során minden 
esetben ellenőrizzék a bankszámlaszám helyességét, és a közlemény rovatban min-
den alkalommal pontosan tüntessék fel elsősorban az adott számla sorszámát, vagy 
a 3-as, vagy 2-es számmal kezdődő 8 számjegyű ügyfélazonosítójukat, mely adatokat 
a számla jobb felső részén a fizetési és teljesítési határidő alatt találnak meg. Hibás 
ügyfélazonosító megadása esetén nehezen beazonosítható a Díjfizető, és tévesen akár 
más folyószámlájára is könyvelődhet a befizetett összeg.

A társaságunk által kiállított távhőszámlák eseti banki utalással a következő bankszám-
laszámokon egyenlíthetők 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.

A kiszállási díj bevezetésével egyidejűleg – mintegy alternatívát biztosítva a lakossági fo-
gyasztóknak az alapszolgáltatáson felül nyújtott szolgáltatásokra – a lakóközösségek képvi-
seleteinek lehetőségük van 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 rend-
szeren keletkezett hiba bejelentése esetén a kiszállást, illetve a gyorsjavítást.

Amennyiben a hibaelhárítás során a fűtési vagy használati melegvíz rendszer ürítése szük-
séges, akkor az ürítési díj minden esetben kiszámlázásra kerül!

Kiszállási díjat abban az esetben számláz a szolgáltató, amennyiben az adott közösség nem kötött társaságunkkal Átalánydíjas Üze-
meltetést Támogató Szerződést és amennyiben a Fogyasztó/Díjfizető által bejelentett műszaki hibát követő kiszállás során megál-
lapítást nyer, hogy a meghibásodás a Díjfizető (lakó), a lakóközösség, egyéb tulajdonosi közösség vagy intézmény tulajdonában és 
kezelésében lévő hálózati elemekre vezethető vissza, vagy a hibakivizsgálás során megállapításra kerül, hogy nem áll fenn a bejelen-
tett hibajelenség. A kiszállási díj összege 10 400 Ft + Áfa (27 %), amely a kiszálláson túl magában foglalja a gyors hibaelhárítást is, és 
amelyet minden esetben a bejelentő részére számláz ki a szolgáltató. A FŐTÁV Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő rendszereken 
végzett hibaelhárítás természetesen továbbra is térítésmentes.

A fentiekre való tekintettel e-mail, fax vagy postai úton történő műszaki hibabejelentését csak abban az esetben áll módunkban rög-
zíteni, amennyiben Ön a Kiszállási díj megfizetésének vállalására vonatkozóan NYILATKOZIK arra az esetre, ha a kiszállás során 
bebizonyosodik, hogy a hiba nem a társaságunk tulajdonában és kezelésében lévő szolgáltatói berendezések meghibásodásának 
következménye, vagy nem azok elégtelen működéséből ered.

A nyilatkozaton felül a következő ADATOK szükségesek:
• Természetes személy esetén: név; számlázási cím; születési idő; születési hely; anyja neve; telefonszám;
• Szervezet esetén: cég neve (jogi formája); cégjegyzékszám és adószám (jogi formától függően); számlázási cím; telefonszám.

Műszaki hibabejelentést a gyorsabb ügyintézés érdekében társaságunk telefonos ügyfélszolgálatán (06-40-200-108-as telefonszám 
1-es menüpont), vagy internetes ügyfélszolgálatunkon (előzetes regisztrációt követően), illetve személyes ügyfélszolgálatainkon van 
lehetőség kezdeményezni. 

Az Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató Szerződésről, illetve a kiszállási díjról bővebb tájékoztatás a FŐTÁV honlapján:   
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