
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 ké-
nyelmes 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.

Az óbudai FŐTÁV kémény nemzeti 
színekben 2016. március 15-én
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Amennyiben az aktuális számlázási mód egyenletes, lehető-
ség van a részszámlázási érték módosítására is, mely szintén 
elszámolási időszakonként (évenként) egyszer megengedett.
A képernyőn megjelenik a jelenlegi részszámlázási érték, 
melyet a le/fel gombok megnyomásával lehet módosítani  
(a gomb egyszeri megnyomásával 0,1 GJ mennyiséggel változik 
az érték). 
0-ra való módosítás nem megengedett, illetve 20% vagy annál 
nagyobb mértékű csökkentés nem javasolt, mivel ilyen esetben 
az éves elszámoló számla kifejezetten magas is lehet.
Következő számunkban a „névváltozás és számlázásicím-vál-
toztatás” funkciót mutatjuk be. Folytatjuk….

Tudta-e Ön, hogy…?

A távhő és az egyedi fűtési módok összes költségét – beleértve 
a karbantartást és az eszközök időszakos cseréjét is – 
összehasonlítva kiderül, hogy a távfűtés többletszolgáltatásai 
ellenére sem kerül többe az alternatíváknál. A FŐTÁV Zrt. 
egy konkrét, távfűtéses belvárosi társasház adatain alapuló 
modellszámítása szerint, az üzemeltetési költségeket, illetve a 
kazáncserére képzett tartalékot is figyelembe véve egy átlagos 
méretű lakásban 3-4 százalékkal is kevesebbe kerülhet a fűtés 
és a melegvíz-ellátás a távfűtéssel, mint a gázüzemű kazán 
használatával.

Ne feledkezzen meg a radiátorszelep 
állításáról!

Az épületek fűtési rendszereinek ürítése, 
töltése

Segítség az online ügyintézéshez

A számlázás alapjául szolgáló érték módosítási igényemet 
megerősítem.

Elfogadom Elutasítom
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Az épületek fűtési rendszereinek ürítése, töltése

A fűtési rendszerek a fűtésszolgáltatási időszakon kívül, nyáron 
is feltöltöttek, annak érdekében, hogy a rendszerben ne induljon 
el korróziós folyamat, illetve a tömítések ne száradjanak ki. 
Fentiek alapján az épületek fűtési rendszerein végzett munkák 
megkezdése előtt azokat le kell üríteni. Megelőzendő az anyagi 
károkozást (áztatást), a visszatöltés előtt az elvégzett munka 
ellenőrzése szükséges.

A szolgáltató az épület hálózatának ürítését a következő 
feltételek mellett teljesíti:

a)  Május 16. és augusztus 15. között kizárólag az épület(ek) 
képviselete, képviselője, szövetkezeti elnöke vagy hőszolgál-
tatási megbízottja igényelhet 2 hetes díjmentes ürítést.  
Az ürítés évente egy alkalommal ebben az időszakban 
díjmentes.

b)  A fent jelzett időszakban  az épületrész tulajdonosa (díjfizető) 
vagy a felhasználó képviselője, továbbá az Üzemviteli Meg-
állapodás szerinti hőszolgáltatási megbízottja leadhat újabb 
ürítésre vonatkozó igényt, melynek díja 10 400 Ft + 27% áfa, 
azaz bruttó 13 208 Ft. A rendszer ilyen esetben legfeljebb 
3 napig lehet leürített állapotban.

c)  Augusztus 16. és május 15. között az épületrész tulajdonosa 
(díjfizető), a felhasználó képviselője vagy az Üzemviteli Megálla-
podás szerinti hőszolgáltatási megbízottja, 20 800 Ft + 27% áfa, 
azaz bruttó 26 416 Ft munkadíjért rendelheti meg az ürítést/
töltést a szolgáltatótól. Ebben az esetben a visszatöltésnek 
az ürítés napján meg kell történnie.

Az  ürítési/töltési szabályok betartásával elérhető, hogy a lakók 
a fűtési idényben nem, vagy csak nagyon indokolt esetben 
végezzenek/végeztessenek a fűtési rendszert érintő kivitelezési 
munkálatokat, amivel nagyban hozzájárulnak az üzembiztonság 
növeléséhez. 
Kérjük, hogy az elvégzett munka ellenőrzésének lehetőségét 
a megrendelő a fűtési rendszer visszatöltésekor a helyszínre 
érkező munkatársaink részére minden esetben biztosítani 
szíveskedjen.
Az Ürítés-töltésmegrendelő nyomtatvány (a hátoldalán a 
részletes tudnivalókkal) a honlapunkon megtalálható: http://
www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/letoltheto-nyilatkozatok/

Segítség az online ügyintézéshez
Sorozatunk újabb részével ismét szeretnénk Ügyfeleink számára 
segítséget nyújtani az online ügyintézéshez. 

Számlázási mód és részhőmennyiség változtatása

A számlázási mód és részszámlázási érték változtatása az 
alábbi menüpontból érhető el: 

Számlák megtekintése (Egyenleg)

Részletfizetés kérése

Fizetési mód változtatása

Csekkigénylés

Nullás igazolás kérése

Számlázási cím változtatás

Számlázási mód változtatás

Részszámlázási értékek módosítása

Fogyasztási adatok megtekintése

Számlázás Pénzügyek Adatok Műszaki ügyek

A képernyőn a Hővételezési/Felhasználási helyet kiválasztva 
megjelenik a jelenlegi számlázási mód, ami lehet „Egyenletes” 
vagy „Nem egyenletes” díjfizetés. 
Egy évben egy ingatlanra vonatkozóan csak egyszer lehet 
módosítani a számlázási módon. A módosítás a következő havi 
hődíj elszámolásától lép érvénybe. 
Váltás havonkénti vagy egyenletes díjfizetésre:
Módosításhoz ki kell pipálni a jelölőnégyzetet, majd megnyomni 
a Számlázási mód változtatás gombot, utána pedig a felugró 
ablakban megerősíteni az igényt (Elfogadom).

Tájékoztatás: 
Ezúton is tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket 
arról, hogy a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfél-
szolgálata az alábbi számon is hívható:

06-1-700-7000

Elszámoló számlák postázása

Tájékoztatjuk ügyfeleinket arról, hogy azon díjfizetőink részére, 
akik az egyenletes (részszámlás) díjfizetést választották, 
május hónapban postáztuk az elszámoló számlákat.

Azon épületekre vonatkozóan, amelyek a FŐTÁV Zrt-vel a 
fűtési célú hődíjak utólagos elszámolására vonatkozóan 
kötöttek szerződést, külön elszámolás is készül, aminek 
elszámoló számláit július és augusztus hónapban kézbesítjük.

Ne feledkezzen meg a radiátorszelep állításáról! 

A fűtési időszak végével is érdemes odafigyelni az enyhébb 
időszakban már nem használatos berendezéseinkre, mert 
ezzel későbbi jelentős kiadásoktól kímélhetjük meg magunkat. 
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 őket 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, sajnos letapadhatnak. A feladatát ellátni 
nem tudó szelepet csak térítés ellenében javítják vagy cserélik ki  
a vállalkozók. 

Segítségkérés

Számlázási mód változtatása

Ön jelenleg egyenletes díjfizető

1048 tér 3.

Számlázási mód változtatás

Amennyiben több hővételezési/
felhasználási hellyel is rendelkezik, 
kérjük válassza ki a kívánt hővételezési/
felhasználási helyet. Számlázási mód, 
illetve a részszámlázás alapjául szolgáló 
részmennyiség május 1 és április 30 
között 1 alkalommal módosítható.

Az Ön jelenlegi részszámlában kiszámlázott GJ mennyisége:

Figyelem!
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nagy mértékben csökkenti részfogyasztását, 
a kért módosítás következményeként a jövőben fizetendő távhőszámlája egy átlagos 
távhőszámlához képest kiugróan alacsony lehet. Emiatt az elszámolási időszak végén 
kibocsátandó elszámoló számla végösszege kifejezetten magas is lehet.

Kalkulált részszámla mennyiség - Fűtés (GJ)

Kalkulált részszámla mennyiség - Melegvíz (GJ)

Módosításra évente egyszer van lehetőség! A hődíjak egységárait kérjük a számlán 
vagy itt ellenőrizze.

Váltás havonkénti elszámolásra

Hővételezési/Felhasználási hely 
azonosító

Aktuális számlázási mód: Egyenletes díjfizetés

5,57

1,72

Mennyiség módosítás

Számlázási mód változtatás


