
Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

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

Észak–pesti ügyfélszolgálat
1134 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 Budapest Fő u. 47. 
H, Sz, Cs: 8–16; K: 10–18; 
P: 8–14 

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

Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válassza a kényel-
mes online időpontfoglalást honlapunkon a Lakossági ügyfelek/ 
Ügyfélszolgálat/Ügyintézés személyesen menüpontban!  

Tájékoztatjuk, hogy a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfélszolgálata 
hívásait munkanapokon fogadja: hétfőtől szerdáig 8 és 17 óra 
között, csütörtökön 8-tól 20 óráig, pénteken pedig 8 és 15 óra 
között. A műszaki hibabejelentésre 0-24 óráig között van lehe-
tőségük az ügyfeleknek.

Elérhetőség: 06-1-700-7000

Abban az esetben, ha írásban fordul társaságunkhoz, javasoljuk, 
hogy a honlapunk (www.fotav.hu) nyitólapján elérhető „Írjon 
nekünk” elektronikus csatornát használja. 

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.

A Budai Ügyfélszolgálati Központ 
a Fő utcában

FŐTÁV HÍRLEVÉL 08
2016

A „Számlázási cím módosítása” gomb megnyomása után 
felugró megerősítő kérdés elfogadásával az igény feladásra 
kerül. 
Fontos, hogy amennyiben az igény a számlazárást követően 
érkezik, akkor a módosítás csak a következő hónapban 
kiállított számla esetében lép életbe.

Következő számunkban a „Díjfizető változás” funkciót mutatjuk 
be. Folytatjuk….

Tudta-e Ön, hogy…?

A sok embert vonzó épületek, irodaházak, szórakoztatóköz-
pontok, stadionok, illetve a legkorszerűbb lakóházak hőel-
látásának tervezésénél a gazdaságosság mellett kiemelt 
szempont a biztonság. A távhőt alkalmazó épületekben nem 
fordulhat elő semmilyen mérgezés, nem áll fenn tűz- vagy 
robbanásveszély a fűtési rendszerből adódóan. Nincs az épü-
letben és a közelében sem olyan tüzelőanyag, amely hasonló 
kockázatokat rejtene. A távhőtermelők a hőenergiát a város 
külső részein, biztonságos és környezetvédelmi szempontból 
is folyamatosan felügyelt erőművekben állítják elő, így a város 
levegőjét még a határértékeknek megfelelő kibocsátás sem 
terheli. 

Tulajdonos változás átvezetése 
adásvétel esetén
Segítség az online ügyintézéshez
Tudta-e Ön, hogy….?

Számlakézbesítési cím változtatási igényemet
megerősítem

Elfogadom Elutasítom



(www.fotav.hu/letoltheto-nyomtatvanyok-nyilatkozatok) is 
mellékelni kell, amely mindaddig érvényben marad, amíg a tu-
lajdonjog fenntartás megszűnését a régi vagy az új tulajdonos 
a megfelelő dokumentum másolatának bemutatásával a Táv-
hőszolgáltatónál be nem jelenti. 

Ha a régi vagy az új felhasználó/díjfizető nem természetes sze-
mély, aláírási címpéldány is szükséges az átírás elvégzéséhez.  

Segítség az online ügyintézéshez

Névváltozás 
A névváltozás átvezetésének kezdeményezése az alábbi menü-
pontból érhető el: 

Saját adatok

Üzemviteli megállapodás megjelenítése

Hőközpont kapcsolások

Számlázási cím változás

Díjfizető változás

Névváltozás

Számlázási mód változás

Fogyasztási adatok megtekintése

Online ügyek

Részszámlázási értékek megtekintése

Fizetési mód változtatása

Számlázás Pénzügyek Adatok Műszaki ügyek

Névváltozás abban az esetben jelenthető be, ha a díjfizető 
személyében nem történt változás, csak a neve változott. 
Ebben az esetben elsőként a Díjfizető új nevét szükséges 
megadni, majd fel kell tölteni a névváltoztatást igazoló 
dokumentumot (ennek hiányában a módosítást nem tudjuk 
elvégezni). 

A feltöltéshez ki kell választani egy dokumentumtípust a legördülő 
listából, majd a „Tallózás” segítségével magát a dokumentumot 
is, végül a Feltöltés gombbal feltölteni azt. Ilyenkor megjelenik a 
dokumentum a táblázatban. 

A névváltoztatási igényt a „Név módosítása” gombbal lehet 
véglegesíteni. 

Ha a kérelem számlazárást követően kerül feldolgozásra, akkor 
a módosított adat már csak a következő havi számlán szerepel, 
addig az „Online ügyek” menüpontban látható a folyamatban 
lévő kérelem.

Számlázási címváltozás 
A számlázási cím változtatása az alábbi menüpontból érhető el:

A számlázási rendszerünkben tárolt adatok alapján automati-
kusan kitöltésre kerül a jelenlegi számlázási cím, az új címet az  
„Új számlakézbesítési cím” blokkban lehet megadni.

Tulajdonosváltozás átvezetése adásvétel 
esetén

A felhasználó vagy a díjfizető személyében bekövetkezett 
változást a régi és az új felhasználó/díjfizető a változástól szá-
mított 15 napon belül köteles a Távhőszolgáltatónak írásban 
bejelenteni és a díjfizető személyében bekövetkezett változás 
esetén ezzel egyidejűleg a felhasználó közös képviselőjét is 
értesíteni. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell az új felhasználó/díjfizető 
személyének azonosításához szükséges adatokat, a felhasz-
nálási hely, illetőleg az épületrész megjelölését és a változás 
időpontját. 

Amennyiben a tulajdonosváltozás alapját adásvétel képezi, a 
Távhőszolgáltató a tulajdonváltozás igazolására a következő 
okiratok valamelyikét fogadja el:
- 30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap
- vagy 30 napnál nem régebbi Földhivatali bejegyző határozat
-  vagy 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződés, mely egy-

ben rendelkezik a tulajdonjog lemondásról
 •  vagy tulajdonjog fenntartással kötött adásvételi szer-

ződés + az ügyvédi letétből 30 napnál nem régebben 
kiadott tulajdonjog lemondó nyilatkozat  (a tulajdonjog 
lemondó nyilatkozat ügyvédi letétből kiadása 30 
napnál nem régebbi vagy a Földhivatal érkeztető dá-
tuma 30 napnál nem régebbi)

(Amennyiben az átíráshoz nem áll rendelkezésre a szük-
séges dokumentum - tulajdonjogot igazolandó -, ügy-
félszolgálatainkon nem hiteles tulajdoni lap információ 
lekérés igényelhető 1.600,- Ft + ÁFA ellenében)

Amennyiben a Felek (régi és új díjfizető) számlarendezést 
kérnek, vagy az adás-vételi szerződés az eladó tulajdonjog 
fenntartását tartalmazza, és a tulajdonjog lemondás napja 
eltér a birtokbaadás napjától, abban esetben Birtokbaadá-
si (vagy Átadás-átvételi) jegyzőkönyv, ennek hiányában a  
FŐTÁV nyomtatványai között megtalálható és megfelelően ki-
töltött „Jegyzőkönyv birtokbaadásról távhőszámla rendezés-
hez” nyomtatvány csatolása is szükséges. 
(www.fotav.hu/letoltheto-nyomtatvanyok-nyilatkozatok)

Ha az adásvételi szerződésben az eladó tulajdonjog fenn-
tartása szerepel, azonban a birtokbaadás, a tulajdonjog be-
jegyzési nyilatkozat kiállítása előtt megtörtént bejelentéshez  
a 15 napnál nem régebbi, ún. «Együttes kérelmet”  

Névváltozás Amennyiben nem a díjfizető sze-
mélyét, csak kizárólag a nevét 
szeretné megváltoztatni, kérjük, 
töltse ki űrlapunkat és csatolja 
a névváltoztatást igazoló do-
kumentumot (például házas-
sági anyakönyvi kivonat), majd  
kattintson a név módosítására.

TESZT-GIPSZ ELEK

GIPSZ ELEK

Kérjük, töltse fel a névváltoztatást igazoló okiratot (pl. házassági anyakönyvi 
kivonat), enélkül módosítási kérelmét nem áll módunkban elfogadni! 
A fájlfeltöltés korlátja 10 MB fájlonként.
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