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Elkezdődött a fűtési szezon
A hivatalos fűtési szezon kezdetétől, azaz szeptember 15-étől a FŐTÁV Zrt. elkezdte a fűtést, amennyiben 
a felhasználói közösség és a távhőszolgáltató között létrejött közüzemi szerződés mellékletét képező üzemviteli 
megállapodásban a lakóközösség másképp nem rendelkezett.

A FŐTÁV már szeptember 1-jétől elkezdte az épületek hőközpontjainak fűtési szezonra való felkészítését. Ennek 
során a szabályzó műszerek és keringtető szivattyúk ellenőrzésén túl a szolgáltató elvégzi a szekunder fűtési há-
lózat központi légtelenítését is a rendszerekben esetlegesen megrekedő levegő okozta panaszok kiküszöbölése 
érdekében. A felkészítés után a fűtési rendszert nem ajánlott leüríteni, mert akkor ez a munka kárba vész, 
illetve fűtési panaszokhoz vezethet. A hatékony légtelenítés érdekében kérjük, hogy radiátorszelepei-
ket tartsák teljesen nyitott állapotban, különben a szakszerű központi légtelenítést nem lehet elvégezni. 
 
A fűtésindításra való felkészülés az épületek közös képviselőinek, 
hőszolgáltatási megbízottjainak is ad feladatot. Ezek a következők: 

• A nyáron, különösen a díjmentes ürítések során elvégzett, fű-
tési rendszert érintő átalakítások ellenőrzése, vagy ellenőriz-
tetése a szabálytalan szerelések kiküszöbölése érdekében.

• Az épületek központi légvezetékeinek és szerelvényeinek el-
lenőrzése átjárhatóság szempontjából.

• Az épületek üzemviteli megállapodásában szereplő paramé-
terek (pl. be és kikapcsolási dátumok, hőmérsékletek) ellen-
őrzése, szükség szerinti módosítása.

Mint ahogy azt a korábbi tapasztalatok mutatják, az időjárás hirtelen 
változásakor (gyors lehűlés vagy felmelegedés esetén) a lakók többségének relatív hőérzete a tényleges hőmér-
séklettől eltérő lehet. Ilyenkor az épületek képviselői az üzemviteli megállapodást felülíró rendkívüli megrendelést, 
úgynevezett „Eseti rendelkezést” küldenek a FŐTÁV Zrt. részére.
Fontos, hogy rendelkezést csak a társaságunk nyilvántartásában szereplő képviselet adhat. Kérjük ezért, hogy a 
képviselő/képviselet változását 8 napon belül jelentsék be társaságunknak, mint ahogy az a közüzemi szerződés-
ben is szerepel.

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy a fűtési időszakban történő ürítési munka elvégzésének magasabb a díja, mint a fűtési 
időszak előtt, amiről honlapunkon találhatnak tájékoztatást. 

Képviseletek eseti rendelkezésekkel kapcsolatos tennivalói
A képviselők és képviseletek eseti rendelkezésekkel kapcsolatos teendői – mint például az ürítés/töltés, vagy a 
fűtésleállítás illetve újraindítás megrendelése – az alábbiak:

• az általános közüzemi szerződés és üzemviteli megállapodás ellenőrzése abban a tekintetben, hogy a 
jelenlegi képviselet/képviselő szerepel-e a jogosult képviselőjeként.

• az üzemviteli megállapodásban szereplő paraméterek ellenőrzése annak érdekében, hogy feleslegesen ne 
rendeljenek meg kapcsolást (pl. ha az üzemviteli megállapodásban szereplő dátum, vagy hőfok szerint is 
elindítanánk, vagy leállítanánk a fűtést)

• mindig az aktuális (honlapunkról letölthető) verziójú megrendelő nyomtatvány használata, és teljeskörű 
kitöltése (nem megfelelő, nem beazonosítható épület képviselő esetén nem végezzük el a kapcsolást)

• Fontos, hogy épületenként (ellátó hőközpontonként) csak egy megrendelőt küldjenek. Több épület közös 
képviseletét ellátó képviselet épületenként külön-külön rendelje meg a kapcsolást. 



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 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

I LOVE PANEL – szépségverseny és pályázat
Szeptember 11-étől a panelépületekre összpontosul minden figyelem. Útjára indul az
I LOVE PANEL kampány, melynek során a FŐTÁV azokat a lakóépületeket kívánja meg-
mutatni, amelyek életében a korszerűsítés, az energiahatékonyság, valamint az esztéti-
kum kiemelt szerepet játszik.  A Panellakás szépségverseny keretein belül keresi a FŐTÁV 
a legszebb panellakást, a Legtaka-
rékosabb épület pályázat pedig 
azokat a távfűtéses panelházakat, 
amelyeknek az energiahatékonyság 
kiemelt szerepet játszik az életében. 
Az I LOVE PANEL célja bemu-

tatni a panellakások pozitívumait, azaz hogy megfelelő ki-
alakítással és korszerűsítéssel azok biztonságosak, köny-
nyen alakíthatóak és gazdaságos életvitelt biztosíthatnak. 
A Panellakás szépségverseny és a Legtakarékosabb épület 
pályázat részleteit, feltételeit, valamint a felhívások pontos 
menetét, elérhetik a www.fotav.hu oldalon, valamint a 
www.facebook.com/fotavzrt oldalon.

Ügyfélszolgálati irodánk:

Tájékoztatás a rezsicsökkentés végrehajtásáról
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: 
Tszt.) 3. § b) pontjában meghatározott díjfizető közül a lakossági díjfizető (a továbbiakban: lakossági díjfizető) és a 
Tszt. 3. § g) pont ga) alpontjában meghatározott lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott 
számlában a 2012. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó 
fizetendő összeg nem haladja meg a 2012. november 1-jén alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel 
(fogyasztás, légtérfogat stb.) számított összeg 90 %-át.
A rezsicsökkentés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kihirdetett hatósági árak (egységárak) csökkentésével 
valósul meg. Az egységárakat a többször módosított, a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint 
a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról 
szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet tartalmazza.

Lehet-e a rezsimegtakarítás negatív összegű?
Igen lehet, de csak abban az esetben, ha a számlán valamilyen okból díjvisszatérítés szerepel. Díjvisszatérítés 
esetén ugyanis a korábbi számlában már érvényesített rezsicsökkentés összegét is csökkenteni kell, melyet a 
vonatkozó törvény alapján a szolgáltatónak a számlán negatív előjellel kell feltüntetnie.
Visszatérítés származhat például a költségosztók alapján történő utólagos elszámolásból, egyenletes 
díjfizetés éves elszámolásából, ingatlan adás-vétel során, illetve a hőfogyasztás korrekciója esetén történő 
számlarendezésből, stb.
Kizárólag a rendező, jóváíró elszámoló számlában érvényesített rezsicsökkentés vehet fel negatív értéket, a 
kumulált (év elejétől számított és összesített) rezsicsökkentés azonban minden esetben pozitív összeg lesz.

Kiszállási díj helyett átalánydíjas üzemeltetés
Az alapszolgáltatáson felül nyújtott szolgáltatásokra – a lakóközösségek képviseleteinek lehetőségük van 
úgynevezett „Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató Szerződést” kötni. Az átalánydíjas üzemeltetést támogatás 
díja 200 Ft (+ÁFA) / hó/lakás. Fontos, hogy nem a lakók köthetik az egyes lakásokra az átalánydíjas szerződést, 
hanem azt egy épület egészére kötheti meg a képviselet. 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 légtelenítését. A szolgáltatások 
kiterjednek az egyes épületrészekre, lakásokra, közösségi terekre. Ebben az esetben 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.


