
Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

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: 8–20 (pénztár 19.30-ig), 
K, Sz, Cs: 8–17; 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.

Tudta-e Ön, hogy a Papp László Sportarénát  
is a FŐTÁV Zrt. fűti?

FŐTÁV HÍRLEVÉL 10
2016

Számlák biztonsága:
• Beérkező számláiról és a befizetési határidőkről e-mail-t 

küld a rendszer, így nem lesznek elfelejtett számlái, nem 
kell papírokat böngésznie és határidőket figyelnie a nap-
tárban.

A befizetés kényelme:
• Az internetes fizetés legnagyobb előnye, hogy egyszerűbb 

és gyorsabb, hiszen nem helyhez kötött, hanem bárhon-
nan, bármikor teljesíthető. A Díjnet rendszerében könnye-
dén kiválaszthatja az Ön számára legmegfelelőbb fizetési 
módot és eszközt (bankkártyás fizetés, internetbank, mo-
biltelefonos iCsekk befizetés, eseti átutalási megbízás, 
csoportos beszedés).

Az ügyintézés kényelme:
• Az ügyintézés kényelme azt jelenti, hogy az ügyfelek  

számlabefizetéseiket a nap 24 órájában, bárhonnan telje-
síthetik.

Környezetbarát elektronikus számlakezelés:
• Az elektronikus számlakezeléssel megszűnik a papír alapú 

számlázás.
• Elektronikus számlázásra történő áttérés esetén a szám-

lafizetés, ügyintézés egyszerűsödik, a számlák könnyen 
tárolhatók és kezelhetők lesznek.

• Legyen környezettudatos, használjon „zöld csekket”!  
A Díjnet papírmentes számlakezelésével kíméli környeze-
tünket.

Figyelemfelhívás!

Ezúton is tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2016. november 
1-jétől változik a Fővárosi Vízművek székházában működő 
ügyfélszolgálati iroda nyitva tartási rendje. 
cím: 1134 Budapest, Váci út 23–27. Fővárosi Vízművek székház
hétfő: 8–17
kedd:     8–17
szerda:  8–17
csütörtök:  8–20
péntek:  8–14

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfélszol-
gálata 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 
nekünk” elektronikus csatornát használják. 

Segítség az online ügyintézéshez
Kérje távhőszámláját a Díjnet ingyenes 
elektronikus rendszerében!
Figyelemfelhívás!



A műszaki hiba bejelentésekor kérjük, szíveskedjen a kötelező 
(piros csillaggal jelölt) mezőket teljes körűen kitölteni. A mezők 
sorban, egymás után töltendők ki, mivel minden mező értékkész-
lete az előtte kiválasztott mező értékétől függ. 
A kivizsgálás időpontjának választható a 4 órán belüli vagy a 
naptárból megjelölt időpont. A „Kivizsgálás tervezett dátuma és 
időpontja” csak akkor jelenik meg, ha a „Helyszíni kivizsgálás 
időpontját” Ön a naptárfunkcióból választotta ki.
Az „Értesítési telefonszám” automatikusan kitöltésre kerül, 
amennyiben a nyilvántartásunkban szerepel telefonszám, mely 
természetesen felülírható az adott bejelentésre vonatkozóan 
vagy rögzíthető általános elérhetőségi számként is. Mobilszám 
esetén a „Mobilszám” jelölőnégyzetet szíveskedjen kipipálni. 
A hiba leírásakor 160 karakter áll rendelkezésére.

Végül a bejelentést szíveskedjen megerősíteni az „Elfogadom” 
gombra kattintva.

Következő számunkban az „Ürítés/töltés megrendelése” funkciót 
mutatjuk be. Folytatjuk…

Kérje távhőszámláját a Díjnet ingyenes  
elektronikus rendszerében!

A Díjnet papírmentes számlakezelésével Ön is tehet környeze-
tünk megóvásáért! 
Regisztráljon a www.dijnet.hu oldalon, ahol bővebb tájékoz-
tatást talál a szolgáltatásról! A sárga csekk és a sorban állás 
helyett válassza Ön is a kényelmes, megbízható, környezetba-
rát elektronikus számlarendszert, ahol többféle fizetési mód áll 
rendelkezésére! 

Miért ajánljuk a Díjnet használatát? 

 

    

Ingyenes rendszerhasználat:
•  A rendszer használata és szolgáltatásai bárki számára in-

gyenesek, ráadásul időt – és ezzel pénzt is – spórolhat, hi-
szen otthonról intézheti befizetéseit.

Ingyenes számlakezelés:
• Számláit rendezetten kezelik, megőrzik, értesítést kap azok 

beérkezéséről.

Fizetési biztonság:
• A Díjneten keresztül történő bankkártyás fizetés az úgyne-

vezett 256 bites SSL titkosítással védett, a bankok által is 
használt megoldással működik.

Személyes biztonság:
• Személyes adatai is biztonságban vannak, hiszen a rendszer 

működése magas szintű hozzáférés-védelmi eljárásokon 
alapul.

Segítség az online ügyintézéshez

Műszaki hibabejelentés
A műszaki hibabejelentés az alábbi menüpontból érhető el: 

Az első képernyőn a jelenleg érvényes – az adott épületre 
vonatkozó – üzemviteli megállapodás adatai, valamint a kap-
csoltsági állapot tekinthetők meg. 

A továbblépéshez az oldal alján – a vonatkozó tájékoztatás elolva-
sását követően – pipálja ki a két jelölőnégyzetet, amellyel egyrész-
ről nyilatkozik, hogy az üzemviteli megállapodásban foglaltakat el-
olvasta, másrészről pedig elfogadja a kiszállási díjjal kapcsolatos 
feltételeket. Ezt követően folytatható a hibabejelentés.

Üzemviteli megállapodás megjelenítés

Hőközpont kapcsolások

Online ügyek

Műszaki hibabejelentés

Ürítés/töltés megrendelés

Légtéfelmérés megrendelés

Számlázás Pénzügyek Adatok Műszaki ügyek

Műszaki hibabejelentés

Üzemviteli megállapodás feltételei:

H

P00

Fűtés és meleg víz

Automatikus megrendelés

1191 Budapest

15. 2. em. 5.

Hővételezési/Felhasználási 
hely azonosító

Hőközpont azonosító:

AUTOMATIKUS ÜZEMVITELI MEGÁLLAPODÁS (DDC)
Az üzemviteli megállapodásban rögzített időszakban a külső hőmérséklet érzékelő által vezérelt automatikus fűtés 
szabályozás történik. Ha a dátum munkaszüneti napra esik, akkor követő napon a készenléti állapot megszüntetése.

Biztosítandó 
hőmérséklet Bekapcsolás Kikapcsolás Fűtés hőmé

napszakon
Fűtés hőmé
napszakon

Fűtés napsz
mezők érték

Kapcsoltság
FŰTÉS

Kapcsoltság
MELEG VÍZ

40,0 10.01. 04.30. 22,0 0,0 00:00-24:00 KI BE

Igénybevett szolgáltatás:

Üzemviteli megállapodás 
típusa:

Hővételezési/Felhasználási 
hely cím:

1191 utca 15.

A következő címen a kivizsgálást megrendelem: H
1191  utca 15. 2. em. 5.

Elfogadom Elutasítom

Fűtési kapcsolás 
irány

Fűtési esemény 
dátuma Fűtési kapcsolás Melegvíz 

kapcsolási irány
Melegvíz 
esemény dátuma

Melegvíz 
kapcsolás oka

KI 2016.05.02 Szerződés szerint
BE 2015.10.09 Szerződés szerint
KI 2015.04.23 Szerződés szerint
BE 2015.04.18 Szerződés szerint
KI 2015.04.15 Szerződés szerint
BE 2014.10.15 Szerződés szerint
KI 2014.04.18 Szerződés szerint
KI 2014.04.18 Szerződés szerint

Oldal

ü Az üzemviteli paramétereket elolvastam.

ü A kiszállással és annak díjával kapcsolatos feltételeket elfogadom.
Tovább a hibabejelentésre

Tájékoztatás:
A hőközpontot a FŐTÁV Zrt. a közüzemi szerződés és a mellette megkötött „Üzemviteli megállapodás” szerint üzemelteti. 
A felhasználói közösségnek szükséges döntenie arról, hogy milyen paraméterekkel kívánják igénybe venni a szolgál-
tatást. Az épület felhasználói vezetékhálózatának és berendezéseinek az igény szerinti üzemeltetése és fenntartása a 
tulajdonos(ok) feladata!

Tájékoztatjuk, hogy a lakóközösségek képviseleteinek lehetőségük van úgynevezett „Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató 
Szerződést” kötni. A szerződéssel rendelkező lakóközösségeknek a FŐTÁV Zrt. 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 bejelentőnek nem 
kell külön kiszállási díjat fizetni.
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Műszaki hibabejelentés

HKiválasztott hővételezési/felhasz. 1191 utca 15. 2. em. 5.

ü Mobilszám

ü Kívánja felülírni a rendszerünkben szereplő elérhetőségét?

ü Az adatkezelési eljárást elfogadom.
Hiba rövid leírása (max. 160 karakter):

115 maradt

A radiátorok hidegek és csobogó hangot adnak.

fűtés

hideg

radiátor

Naptár

2016.09.28.

8-10 óra

+36

Hiba jellege:

Hiba fajtája:

Hiba helye:

Helyszíni kivizsgálás időpontja:

Kivizsgálás tervezett kezdő dátuma:

Kivizsgálás tervezett kezdő időpontja:

Kivizsgálás tervezett kezdő időpontja: i

i

Hiba bejelentése

Ingyenes
A Díjnet rendszer használatát 
ingyenesen biztosítjuk az Ön 
számára.

Biztonságos
A Díjneten keresztül bizton-
ságosan fizetheti számláit, 
miközben személyes ada-
tai is bankszintű védelmet 
élveznek.

Kényelmes
Fizesse csekkjeit kényelme-
sen bármikor a Díjnet rendsze-
rén keresztül, és rendszerezze 
számláit könnyedén!

Környezetbarát
Legyen környezettudatos, 
használjon „zöld csekket”! 
A Díjnet papírmentes szám-
lakezelésével kíméli kör-
nyezetünket.

INGYENES

ü


