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használó és a szolgáltató megállapodása tartalmazza.
Abban az esetben, ha a távhôvel ellátott épületnek,
épületrésznek több tulajdonosa van, a tulajdonosok
nevében a közüzemi szerzôdést érintô kérdésekben
feljogosított képviselôjük (közös képviselô, intézô
bizottság elnöke) jár el. 

• Hôközponti hômennyiségmérés szerinti szolgál-
tatás esetén a díj kiegyenlítése a tulajdonosok
egymással történô megállapodása szerint együttesen
vagy külön-külön épületrészenként is történhet.
Külön történô díjfizetésnél a díj épületrészenkénti (pl.
lakásonkénti) megosztása és a díjfizetôk részére tör-
ténô számlázása – a tulajdonosok által meghatározott
arányok, valamint a szolgáltató üzletszabályzata ren-
delkezései szerint – a távhôszolgáltató feladata.

Bôvültek a távhôszolgáltató feladatai. Ezek közül a
legfontosabb az, hogy szolgáltatói hôközponti mérés
alkalmazása esetén, ha az ott mért távhômennyiség-
bôl az egyes ellátott épületekre, vagy építményekre
jutó hômennyiség mûszaki okból nem valósítható
meg, és annak mennyisége épületenként nem szabá-
lyozható, akkor a távhôszolgáltató legkésôbb
2010. június 30-áig köteles az önkormányzat
képviselô-testülete rendeletében meghatározott fel-
tételek mellett felhasználói hôközpontok létesítésével
és mérôk beépítésével az épületenkénti hô-
mennyiségmérés és -szabályozás feltételeit
biztosítani.

2005-ben befejezôdött a távhôszolgáltatásra
vonatkozó jogszabályok megújítása. A Hôhíd
januári számában megkezdtük az új törvénybôl
következô legfontosabb változások bemuta-
tását, amelynek folytatását az alábbiakban
olvashatják.

• A távhôszolgáltató részére új elôírás, hogy a szol-
gáltató a fûtési célú és a használati melegvíz-készítés
céljára felhasznált hôt – a Kormányrendelet Távhôszol-
gáltatási Közüzemi Szabályzat címû 3. számú mellék-
letében meghatározott módon és feltételekkel, az
önkormányzat képviselô-testülete által meghatározott
idôponttól kezdôdôen – külön köteles meghatá-
rozni és számlázni.

• A szolgáltatás helyét, mértékét és tartamát, a táv-
hôszolgáltatás díja épületrészenkénti (pl. lakásonkénti)
megosztásának és kiegyenlítésének módját a fel-
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Adatközzététel a felhasználók
tájékoztatására

A távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.
törvény végrehajtásáról rendelkezô 157/2005.
(VIII.15.) kormányrendelet 3. mellékletének 
„A felhasználók és a felhasználói érdekképvi-
seletek tájékoztatása” fejezete felsorolja a táv-
hôszolgáltatók honlapján megjelenítendô ada-
tokat, amelyeket az alábbiakban felsorolunk. 

Az adatok mellett megadjuk a honlapunkon
való elérhetôségüket is.

– Üzletszabályzat - A FÔTÁV Rt. / Jogi ismer-
tetô / Üzletszabályzat, éves jelentés;

– Elôzô gazdálkodási év adatai, a számvitelrôl
szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelô for-
mában – A FÔTÁV Rt. / Jogi ismertetô / Üzlet-
szabályzat, éves jelentés;
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– A távhôszolgáltató gazdálkodásával kapcso-
latos, a távhôszolgáltatás hatósági árait
befolyásoló, üzleti titkot nem képezô infor-
mációk – A FÔTÁV Rt / Jogi ismertetô /
Üzletszabályzat, éves jelentés; 

– A távhôszolgáltató szolgáltatási területén
elérhetô, a távhôszolgáltatással kapcsolatos
támogatások feltételei, pályázatok adatai 
– Lakossági fogyasztóinknak / Pályázatok; 

– Az illetékes fogyasztóvédelmi szervek és fel-
használói társadalmi érdekképviseletek
elérhetôsége – A FÔTÁV Rt / Jogi ismertetô
/ Fogyasztóvédelmi szervek;

– A felhasználói panaszok intézésével kapcso-
latos információk – Lakossági fogyasztóinknak
/ Ügyfélszolgálat / Panaszügyek kezelése;

– A 4. mellékletében meghatározott gazdálko-
dásra vonatkozó gazdasági és mûszaki in-
formációk – A FÔTÁV Rt / Adatközzététel
oldalon érhetôek el táblázatos formában.

Számláinkon feltüntetettük 
a honlapunk elérhetôségét 

www.fotav.hu 
- továbbá a felhasználót ellátó

hôközpont azonosítóját, amelynek
segítségével a hôközpontra vonatkozó

adatok megtalálhatók.

Társasházi Közös
Képviselôk Fóruma

A Fôvárosi Önkormányzat 

2006. március 13-án
(hétfôn) 

kilencedik alkalommal megrendezi a

Társasházi Közös  
Képviselôk Fórumát

a Budapesti Kongresszusi
Központban.

A fôvárosi közüzemek kihelyezett 
ügyfélszolgálatai, így a FÔTÁV Rt. is, 
már 12 órától rendelkezésre állnak.

A fórum elôadásai 15 órakor
kezdôdnek.

Adatközzététel a felhasználók tájékoztatására


