
Az egyenletes (ún. részszámlás) díjfi zetés lényege:

•  A hődíjat havonta azonos összegű díjakkal, majd a 12. hónapban, április 30-ával történő elszámolással kell 
megfi zetni.
•  A részszámla összegét a megelőző, azonos időszak hőfogyasztása alapján kalkulálja a FŐTÁV.
•  Az egyenletes díjfi zetés valamennyi szolgáltatónál bevált számlázási gyakorlat, a fogyasztók érdekeit szolgálja.
•  Előnye, hogy tervezhető, hiszen a 11 egyenlő értékű számla fi xen beállítható a család költségvetésébe, a téli 
időjárás havonkénti szélsőséges változása nem borítja fel a háztartás költségvetését.
•  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.

A hőközpontban mért tényfogyasztás alapján történő díjfi zetés lényege:

•  A számlán szereplő hődíj összege a megelőző havi fogyasztás, vagyis a hőközpontban mért hőfogyasztás a 
lakóközösség képviselője által megadott felosztási arány szerint kerül elszámolásra.
•  A téli, ill. nyári hődíjat tartalmazó számlák között nagy eltérés tapasztalható.

Amennyiben Ön továbbra is hőközpontban mért tényfogyasztás alapján kívánja fi zetni távhőszámláját, akkor nyi-
latkoznia szükséges 2013. március 1-je és 2013. április 30-a között a mellékelt Nyilatkozattételi lap vissza-
küldésével, vagy személyesen a FŐTÁV ügyfélszolgálatán, vagy a FŐTÁV weboldaláról (www.fotav.hu) letölthető 
Nyilatkozattételi lap kitöltésével és visszaküldésével.

Kiadja a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
FŐTÁV HÍRLEVÉL

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ügyfélszolgálat: 06 40 200 108
www.fotav.hu fotav@fotav.hu

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
Postacím: FŐTÁV Zrt. 1509 Budapest Pf. 9.

Semmi esetre sem köthető tehát a FŐTÁV-hoz, ha ilyen esettel találkoznak a fogyasztók. A FŐTÁV kéri a lakosságot, 
hogy amennyiben a fentiektől eltérőt tapasztalnak, haladéktalanul jelezzék a társaság telefonos ügyfélszolgálatán, a 
06-40-200-108-as számon, vagy e-mailben a fotav@fotav.hu címen, valamint bejelenthetik személyesen is bárme-
lyik ügyfélszolgálati irodán, illetve értesítsék a rendőrséget is.

Megváltozik 2013. május 1-jétől a díjfi zetés és elszámolás 
rendje – Alaplehetőség az egyenletes díjfi zetés 
Új fővárosi rendelet született a távhőszolgáltatásról. A rendelet 2013. május 1-jétől az 
egyenletes díjfi zetési módot jelöli meg alapbeállításként. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy aki 2013. március 1-je és április 30-a között másképp nem nyilatkozik, az a 
június végén kézbesített számlán már az egyenletes díjfi zetés (ún. részszámlázás) 
szerint kapja a júliusi esedékességű távhőszámláját. A nyilatkozattal kapcsolatban 
bővebb felvilágosítást mellékelt tájékoztatónkon talál.
Fontos kiemelni, hogy a havonta fi zetendő alapdíj, ill. az éves szinten kiszámlázásra kerü-
lő távhőszolgáltatási díj összege mindkét díjfi zetési mód esetén azonos. 

02
2013

Vigyázat! A FŐTÁV nem szed készpénzt a lakásokban! 
Lakossági bejelentés érkezett arról, hogy a FŐTÁV-ra hivatkozva illetéktelenek 
próbáltak távfűtéses lakásokba bejutni a főváros kerületeiben – legutóbb a XV. 
kerületben –különböző, fűtéssel kapcsolatos teendőkre hivatkozva.

A FŐTÁV ezúton hívja fel a lakosság fi gyelmét, hogy szakemberei minden esetben a 
társaság emblémájával jól látható módon ellátott egyenruhát viselnek, és arcképes 
kártyával rendelkeznek, továbbá a FŐTÁV-nak nincs egyetlen olyan szolgáltatása 
sem, amelyért a szakemberek a helyszínen készpénzt kérnének el, valamint helyszíni 
hibafelmérést csak előzetes egyeztetés után végeznek.
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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. az alábbi kék számon fogadja ügyfelei hívását munkanapokon 8:00-tól 17:00, hétfőn 8:00-tól 20:00 óráig:
06-40-200-108

Ügyfélszolgálati irodáink:

Kiszállási díjat abban az esetben számláz a szolgáltató, amennyiben az adott 
közösség nem kötött társaságunkkal Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató Szer-
ződést és amennyiben a Fogyasztó/Díjfizető által bejelentett műszaki hibát követő 
kiszállás során megállapítást nyer, hogy a meghibásodás a Díjfizető (lakó), a lakó-
közösség, egyéb tulajdonosi közösség vagy intézmény tulajdonában és kezelésé-
ben lévő hálózati elemekre vezethető vissza. 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 természete-
sen továbbra is térítésmentes.

A fentiekre való tekintettel e-mail, fax vagy postai úton történő műszaki hibabejelentését csak abban az esetben 
áll módunkban rögzíteni, 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:

A. Természetes személy esetén: név; számlázási cím; születési idő; születési hely; anyja neve; telefonszám; 
B. 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.

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 és a bejelentő lehetőséget ad a hibaelhárítás elvégzésének az ellenőrzésére.

 �
Kiszállási díjat például az alábbi esetekben számít fel a FŐTÁV: 
• Az épületben, a hőközponton túli fűtési, ill. használati melegvíz csővezetéken keletkező meghibásodás (pl. vízel-
folyás, 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 van úgynevezett ”Átalánydíjas üzemel-
tetést támogató szerződést” kötni. Az átalánydíjas üzemeltetést támogatás díja 200 Ft + Áfa (27 %) / hó / lakás. A szer-
ződéssel rendelkező lakóközösségeknek a FŐTÁV biztosítja a hőközponton túli rendszeren keletkezett hiba bejelentése 
esetén a kiszállást, ill. a gyorsjavítást.
Amennyiben a hibaelhárítás során a fűtési vagy használati melegvíz rendszer ürítése szükséges, akkor az ürí-
tési díj minden esetben kiszámlázásra kerül!
A kiszállási díjról, illetve az Átalánydíjas üzemeltetést támogató szerződésről bővebb tájékoztatást a FŐTÁV honlapján 
találnak: www.fotav.hu

Milyen esetekben kell 2013. január 1-jétől KISZÁLLÁSI DÍJAT fizetni?

10 %-kal csökkent a lakossági távhőszolgáltatás díja – 
További 10 % kedvezményt ad a FŐTÁV az alapdíjból 
A Kormány decemberben hozott határozatának megfelelően a FŐTÁV Zrt. 2013. január 1-jétől 10 %-kal 
csökkentette Budapest területén a lakossági, lakás célú távhőszolgáltatási díjat, vagyis az alap és hődíjat. 
A Kormány által meghatározott díjon felül a FŐTÁV Zrt. működési költségeinek csökkentését 2012. július elsejétől 
10 %-os alapdíjcsökkentés formájában adta át lakossági fogyasztóinak. Az alapdíj 10 %-os csökkentésére vonatkozó 
kedvezményt a FŐTÁV Zrt. 2013-ban is fenn kívánja tartani, így a kormányzati 10 %-os távhődíj-csökkentéséhez 
a szolgáltató az alapdíj esetében további 10 %-os árengedményt nyújt lakossági fogyasztóinak. 
A fenti intézkedések hatására egy átlagos méretű (52 m2 alapterületű, 135 légköbméteres), éves szinten 43,1 GJ hőt 
felhasználó háztartás távhő költsége – egyéb kedvezmények nélkül – egyenletesen fizetve havi bruttó 15 ezer 
649 forint. A 10 %-os csökkentést a most kézbesített számla tartalmazza. 
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