
Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1116 Bp., Barázda u. 20-30. 
H, K, Sz: 8–16; Cs: 10–18; 
P: 8-14

Kelet–pesti ügyfélszolgálat
1106 Bp., Örs vezér tere 25. 
Árkád Üzletközpont, 
2/a parkoló szint
H, K, Sz: 9–18; Cs: 8–20  
(pénztár 19.30-ig), P: 9–15

Észak–pesti ügyfélszolgálat
1134 Bp., Váci út 23-27.  
Fővárosi Vízművek székház 
H, K, Sz: 8–17; Cs: 8–20 
(pénztár 19.30-ig); P: 8–14 

Budai Ügyfélszolgálati Központ 
1027 Bp., Budapest, Fő u. 47. 
H, Sz, Cs: 8–16; K: 10–18;  
P: 8–14  

Kiadja a Budapesti Távhőszolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Web: www.fotav.hu 
Email: fotav@fotav.hu

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
Postacím: FŐTÁV Zrt. 1509 Budapest Pf. 9.
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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. A műszaki hibabejelentésre 0-24 óráig lehetőségük van az 
ügyfeleknek.

Elérhetőség: 06-1-700-7000

Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válasszák a ké-
nyelmes online időpontfoglalást honlapunkon, a Lakossági ügyfelek/
Ügyfélszolgálat/Ügyintézés személyesen menüpontban!

Abban az esetben, ha írásban fordulnak társaságunkhoz, javasoljuk, 
hogy a honlapunk (www.fotav.hu) nyitólapján elérhető „Írjon ne-
künk” elektronikus csatornát használják. 

Bővült az internetes ügyintézési lehetőségek köre

Adategyeztetés a FŐTÁV díjfizetők körében

Fűtési hődíjak utólagos elszámolása

Az ÁRKÁD Bevásárlóközpont is a FŐTÁV-ot választotta.

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:A távhőszolgáltatók ma már egyre nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a megújuló energia bevonására. A zöld energia 
a távhő segítségével képes „beköltözni” a városokba, 
mivel a biomassza, a geotermikus energia, vagy éppen – a 
kiemelkedő környezetvédelmi fejlesztések révén – a hulladékok 
energetikai hasznosításával keletkező hő- és/vagy villamos 
energia más módon nehezen lenne képes eljutni az elegáns 
irodaházakba vagy lakóparki lakásokba.

Tudta-e Ön, hogy…? 

Az elmúlt évtized korszerűsítései után a FŐTÁV Zrt. ma már 
jelentős részben az uniós szabályozásnak is megfelelő, nagy 
hatékonyságú kapcsolt energiatermelő létesítményekben termelt 
hőt szolgáltat, illetve részt vállal az elégtelen hőszigetelésű, 
nagy hőigényű épületek, az elavult, úgynevezett szekunder 
rendszerek megújításában is. A hőtermelés oldalán ma 
még főleg földgázból előállított hő szolgáltatja a meleget 
Budapesten, nagyhatékonyságú hőerőművek és csúcskazánok 
segítségével. A környezeti szempontok azonban így is 
érvényesülnek, hiszen a budapesti távhő csaknem kétharmada 
nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésből származik. 
Ez a technológia, jelentős primerenergia-megtakarítást 
biztosít, ráadásul a Budapesten termelt hő 5 százaléka a 
települési szilárd hulladékok energetikai hasznosításából, 
elégetéséből származik – utóbbi részaránya az elkövetkező 
években a tervek szerint a jelenlegi többszörösére emelkedik 
majd. A FŐTÁV Zrt. hőforrásai kiváló műszaki állapotban 
vannak, ezen a területen valósult meg a legtöbb fejlesztés 
és korszerűsítés – különösen a villamosenergia-termeléssel 
kapcsolt hőtermelő létesítmények beépítésével együtt – az 
elmúlt évtizedben. Budapesten az éves átlagos távhőhálózati 
veszteség 11-12 százalék, ami az európai átlagnál is 
kedvezőbb értéket jelent.



Bővült az internetes 
ügyintézési lehetőségek köre

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy internetes ügyfélszolgálatunk 
- ügyfeleink igényeit figyelembe véve - megújult, ezzel is segítve 
a kényelmesebb ügyintézést. Az új funkciókról az alábbiakban 
olvashatnak. 

Általános funkciók:
• Biztonsági okokból, amennyiben a bejelentkezést követően 

nem történik aktivitás, a rendszer automatikusan kilépteti a 
felhasználót. A netbankok mintájára a képernyőn látható az 
az időjelző, amely mutatja, hogy mennyi idő múlva történik 
meg a kapcsolat bontása.

• Értesítő e-mail üzenetekre történő feliratkozás, illetve erről 
történő leiratkozás lehetősége.

Díjfizetői funkciók:
•  Bankkártyás fizetési lehetőség.
• Az ingatlan fogyasztási adatainak PDF-ben történő letöltése.

Képviselői funkciók:
• A díjszétosztási adatok, arányok megadásánál lehetőséget 

biztosítunk arra, hogy a fűtési- és melegvíz adatokat más-
más időpontban tölthessék fel ügyfeleink. Természetesen 
a továbbiakban is lehetséges lesz ezen adatok egyidejű 
rögzítésére. 

• A szétosztási adatok feladását megelőzően előállítható a 
rögzített adatokról egy PDF formátumú munkapéldány, amely 
igény szerint nyomtatható, megkönnyítve ezzel például az 
adatok előzetes ellenőrzését. Természetesen - a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően - az adatok feladását követően, a 
jóváhagyott díjszétosztási arányokról szóló visszaigazolást 
ezután is e-mail útján kapják meg ügyfeleink.

• A letöltött arányközlő táblázat elnevezésében a jövőben 
szerepel a Felhasználási hely azonosító és a hatálykezdet.

• Az épület fogyasztási adatainak PDF-ben történő letöltése, 
nyomtatása.

Bízunk abban, hogy internetes ügyfélszolgálatunk új funkciói 
megkönnyítik az online ügyintézést.

Adategyeztetés a FŐTÁV díjfizetők körében

Tájékozatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. megbízásából az 
IMMODUS Zrt. szerződött partnere az EX-ID Zrt. a díjfizetőink 
körében adategyeztetési feladatokat lát el. Az adategyeztetés 
személyes felkeresés formájában történik meg. Az EX-ID 
Zrt. munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal 
és meghatalmazással igazolják, hogy jogosultak a feladat 
végzésre. Kérés esetén ügyfélszolgálati munkatársaink is 
állnak rendelkezésükre ezen kollégák beazonosításában.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Fűtési hődíjak utólagos elszámolása

Azon lakóépületek esetében, amely lakóközösségek a fűtési 
hődíjak utólagos elszámolására vonatkozóan szerződést 
kötöttek társaságunkkal, a költségosztó készülékek 2017. április 
30-i leolvasását követően meghatározott fűtési arányokkal 
az elszámoló számlán szereplő fűtési tényfogyasztás utólag 
rendezésre kerül.

Az utólagos elszámolást és az Elszámoló számlát a közös 
képviselet arányközlését követő hónapban készíti el társaságunk.

Felhívjuk díjfizetőink figyelmét, hogy a fűtési hődíjak utólagos 
elszámolását követően megküldött Elszámoló számla nem 
azonos a május hónapban kiállított és kézbesített Elszámoló 
számlával. 
A május hónapban kiállított Elszámoló számla az egyenletes 
díjfizetést választó ügyfelek részére került kiállításra, amely 
elszámoló számla az elszámolási időszak részhőmennyiségek 
és a tényfogyasztás közötti különbségét rendezi. 

A FŐKERT rendezvényén jártunk

A FŐKERT Nonprofit Zrt. idén 5. alkalommal rendezte 
meg a „Tedd Meg MAgadért!” elnevezésű nagyszabású 
környezettudatos családi- és sportnapot 2017. június 17-én, a 
Gellért-hegyen. A cég különleges ajándékkal szeretett volna 
kedveskedni a budapestieknek: a Társaság 150 éves jubileuma 
alkalmából átadta sokak kedvencét, a teljesen felújított 
Gellérthegyi Csúszdás Játszóteret. A rendezvény célja az 
volt, hogy erősítsék az „én városom” életérzést, valamint, hogy 
felhívják a figyelmet: a városi zöld tér mindenkié. Közösen 
használjuk, alakítjuk, élvezzük az általuk nyújtott előnyöket és 
éppen ezért közösen is kell tennünk zöldfelületeink, tereink 
szépségéért, megóvásáért. A rendezvényen bemutatkoztak 
Budapest közművállalatai is, amelyek mind stratégiai célul 
tűzték ki a fenntarthatóságot, a környezettudatos személet 

terjesztését és az edukációt. Éppen ezért a FŐTÁV Zrt. a 
rendezvényen felállított sátrában egyebek mellett kézműves 
programmal, arcfestéssel, lufi-hajtogatóval, színezővel és 
FŐTÁV-os memóriajátékkal, illetve csocsóval várta a kicsiket 
és nagyokat egyaránt.

Egészséges környezet, megújuló energia

A távfűtést egyre kevesebben azonosítják – tévesen – a korábbi 
időszakok pazarló technológiájával. A távhőszolgáltatás 
biztosította előnyöket az elmúlt évtizedekben számos nyugat-
európai nagyváros, köztük Bécs is kihasználta, és tudatos 
döntéssel nagyszámú felhasználót kapcsolt távhőellátásra, 
a többi közt a város belső részeit is. A távhő segítségével 
hatékonyabban, kisebb, és – ami még fontosabb – a sűrűn 
lakott városi környezettől távoli kibocsátással biztosítható 
a szükséges energia. Brüsszel az energiahatékonyság, a 
megújuló energiaforrások részarányának, illetve a széndioxid 
kibocsátás 20-20-20 százalékos javítását tűzte zászlajára az 
évtized végéig. A távhő területén ez a hőtermelés modernizálása 
mellett a zöld energia további bevonását, a távhővezetékek 
és a hőközpontok megújítását, valamint a távhőrendszerek 
bővítését kívánja meg. 


