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A mostani számlában már alapbeállítás az egyenletes díjfi zetés
A Fővárosi Önkormányzat 66/2012-es rendelete 2013. május elsejétől az egyenletes díjfi zetési módot jelöli meg 
alapbeállításként. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy aki 2013. április 30-ig másképp nem nyilatkozott, az a most 
kézbesített számlán már az egyenletes díjfi zetés (úgynevezett részszámlázás) szerint kapja a júliusi esedékességű 
távhőszámláját. Fontos kiemelni, hogy az éves szinten kiszámlázásra kerülő alapdíj, illetve hődíj összege mindkét 
számlázási mód esetén azonos.

Az egyenletes (részszámlás) díjfi zetés szerint a távhődíjat havonta azonos összegben, 11 részszámla és egy – 
minden évben május végén kiállításra kerülő – elszámoló számla alapján kell megfi zetni. A részszámla összegét a 
megelőző 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.

A rendelet szerint egy éven belül csak egyszer változtatható a számlázási mód. Tulajdonosváltozás esetén az 
új tulajdonos természetesen rendelkezhet a díjfi zetés módjáról. Részletesebb tájékoztatás a FŐTÁV honlapján 
olvasható:    http://www.fotav.hu/fotav-zrt/jogi-hatter/jogszabalyok/ 

A Díjnet nyertesei átvették nyereményeiket 
Kétszeresen is nyertesekké válhattak azok a díjfi zetőink, akik 
az elmúlt hetekben lezajlott kampányunk idején részt vettek 
nyereményjátékunkban. Egyfelől kényelmesebben kezelhetik és 
fi zethetik be a távhőszámláikat, másfelől pedig a közjegyző részvételével 
lebonyolított sorsoláson szerencsésnek bizonyult győztesek értékes 
nyereményekkel – egy notebookkal, egy táblagéppel és egy-egy 
mobiltelefonnal – lettek gazdagabbak a május 30-án megtartott díj-
átadó rendezvényünkön.

A télen keletkezett hibát javíttassa meg a FŐTÁV Zrt.-vel!
A FŐTÁV Zrt. 2012 őszén indította el  szekunder rendszeri szolgáltatásait, amelyek keretében a fogyasztóinknak 
térítés ellenében lehetőségük van fűtési rendszerük javítását, beszabályozását, vagy akár lakásuk radiátorainak, 
illetve radiátorszelepeinek cseréjét közvetlenül a társaságtól megrendelni. Ha Ön, vagy társasháza hibát észlel, 
esetleg időszerűnek ítéli elavult fűtési rendszerének felújítását, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. 
Kollégáink rövid határidővel, kedvező áron, számla és garancia nyújtása mellett kínálnak szakértő megoldásokat 
Önnek.

Elérhetőségek: 06-40-200-108, e-mail: info@fotav-komfort.hu
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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

Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válassza a kényelmes on-line időpontfoglalást honlapunkon! 
www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. április 1-jétől 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. 

Elérhetőség: 06-40-200-108

Külön is tájékoztatjuk a rezsicsökkentésről
A számla, illetve e kézben tartott Hírlevél mellett egy külön mellék-
letben is tájékoztatjuk Tisztelt Díjfizetőinket a távhőszolgáltatási díj 
rezsicsökkentéssel elért megtakarításáról. Kérjük, olvassa el mel-
lékletünket, hogy tájékozott legyen a rezsicsökkentéssel elért aktu-
ális megtakarításáról.

Kiszállási díj helyett válassza az Átalánydíjas Üzemeltetést!
A kiszállási díj bevezetésével egyidejűleg – mintegy alternatívát biztosítva a lakossági fogyasztóknak az alapszol-
gáltatáson felül  – a lakóközösségek képviseleteinek lehetőségük van úgynevezett ”Átalánydíjas Üzemeltetést Tá-
mogató Szerződést” kötni. Az átalánydíjas üzemeltetést támogatás díja 200 Ft (+ÁFA) / 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 gyorsjavítást, a 
fűtési hálózat alulfűtést vagy túlfűtést okozó problémáinak behatárolását, a fűtési/használati melegvízhálózat lég-
telenítését. A szolgáltatások kiterjednek az egyes épületrészekre, lakásokra, közösségi terekre. Ebben az eset-
ben a lakóknak nem kell külön kiszállási díjat fizetni. Természetesen, ha a hibaelhárítás a rendszer ürítésével jár, 
akkor az ürítés-töltés aktuális díja minden esetben fizetendő.

Ügyfélszolgálati irodánk:

Jó tanácsok a nyári időszakra 
Fontos tudnivalók a rendszer ürítése és töltése megrendelésével kapcsolatosan
Megrendelését kizárólag telefonos ügyfélszolgálatunkon, a 06-40-200-108 telefonszámon (3-as menüpont), illetve 
online ügyfélszolgálati felületünkön fogadjuk, melyet a tervezett munka megkezdése előtt minimum 2 munkanappal kell 
bejelentenie.
A szolgáltatás megkezdésének és teljesítésének feltétele a hiánytalanul kitöltött és aláírt Ürítés/keringtetés leállítás 
megrendelés nyomtatványunk, melyet az ürítés helyszínén és napján munkatársunk részére kell átadni! A 
nyomtatvány honlapunkról (http://www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/letoltheto-nyilatkozatok/) letölthető. A megrendelt 
tevékenységet társaságunk munkatársai munkanapokon 8 és 14 óra között végzik.
A szolgáltatás díját – annak teljesítését követően megküldött számla ellenében – átutalással vagy csekken a számla 
kiállításától számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni társaságunk részére.

Évi egyszeri kéthetes díjmentes ürítés és töltés lehetősége
Az épületek képviselői által már korábban is igénybe vett – évenkénti egy alkalommal, május 16 és augusztus 15 közötti 
– az épület fűtési rendszere 2 hetes díjmentes ürítési lehetőségét továbbra is biztosítjuk a lakóközösségek részére. 
Javasoljuk, hogy az egyes lakások fűtési rendszert érintő kivitelezési munkálatait a fenti időszakra tervezzék. Ezzel 
nagyban hozzájárulnak az épületük fűtési rendszerének védelméhez, továbbá az épület szintű ürítés és töltés díjmentes 
megrendelésével a szolgáltatás díja is megtakarítható.

Nyitott állásban legyenek a radiátorszelepek
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 szelepet csak 
térítés ellenében javítják vagy cserélik ki a vállalkozók.
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