
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 parkoló szint
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 óra között van lehető-
ségük az ügyfeleknek.

Elérhetőség: 06-1-700-7000

Abban az esetben, ha írásban fordul társaságunkhoz, javasol-
juk, 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.

Fényjáték a Várkert Bazárnál  
a Távhőszolgáltatás Napján

FŐTÁV HÍRLEVÉL 06
2016Tudta-e Ön, hogy….?

Csak Budapesten minden 10-10 ezer, gáz- vagy fafű-
tésről távhőre váltó háztartás és közület évi mintegy 47 

tonnával csökkentené a fűtési eredetű károsanyag-kibocsátást, 
nem beszélve az évi 8000 tonna üvegházhatásért részben fele-
lős széndioxidról.
 

A FŐTÁV Zrt. modellszámításából kiderül, hogy Buda-
pest életében is érzékelhető javulást hozna, ha a bel-
városi lakásokat és középületeket távhőrendszerre 
kötnék. Számításaink alapján, ha 10-10 ezer fogyasztó 
felváltaná az egyedi gáz- és a fafűtést a környezetbarát 
távhővel, érdemben nőne annak az esélye, hogy fűtési 
szezonban se alakuljon ki szmogriadóra okot adó lég-
szennyezettségi állapot a fővárosban. Minden tízezer 
lakás vagy közület átállásával összesen évi 13 tonna 
por kibocsátásától mentesülne a főváros.

 
A modern nagyvárosokban egyre inkább a távhő határozza meg 
a környezetbarát jövőt, a világ metropoliszaiban számos fejlesz-
tési irány indult el az elmúlt időszakban. Párizsban a geotermia, 
Oslóban a fjordok hőenergiája, Londonban a metróhálózat ál-
landó hőmérsékletű levegője, Törökországban a pisztáciahéj, 
máshol pedig a szennyvíz felhasználásával fejlesztik az olcsó, 
megbízható és a városi életminőséget javító technológiát.

Tájékoztatás: Telefonos ügyfélszolgálat

Üzemviteli megállapodás az automatikus 
fűtés indítás-leállításra

Ismét a Margitszigeten jártunk

?



Elszámoló számlák postázása

Tájékoztatjuk ügyfeleinket arról, hogy azon díjfizetőink részére, 
akik az egyenletes (részszámlás) díjfizetést választották, május 
hónapban postázásra került az elszámoló számla. 
Azon épületekre vonatkozóan, amelyek a FŐTÁV Zrt-vel a fűté-
si célú hődíjak utólagos elszámolására vonatkozóan kötöttek 
szerződést, külön elszámolás is készül. 

Ne feledkezzen meg a radiátorszelep állításáról! 

A fűtési időszak végével is érdemes odafigyelni az enyhébb 
időszakban már nem használatos berendezéseinkre, mert ez-
zel későbbi jelentős kiadásoktól kímélhetjük meg magunkat. Ne 
feledkezzen meg róla, hogy a korszerűsített épületek esetében 
a termosztatikus radiátorszelepeket a nyári időszakban üt-
közésig szükséges balra fordítani, teljesen nyitott állásba, 
és javasolt így hagyni azt 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, akkor azok 
sajnos letapadhatnak. A feladatát ellátni nem tudó szelepet csak 
térítés ellenében javítják vagy cserélik ki a vállalkozók. 

Részmennyiség módosítás

Tudta, hogy a részmennyiség módosítását csak Ön kezde-
ményezheti?
A 66/2012. (IX. 28.) számú Főv. Kgy. rendelet 36.§(1)-(4) bekez-
déseiben foglaltak szerint a díjfizető kezdeményezésére az egy 
hónapra jutó havi azonos mértékű hőfelhasználás egy elszámolá-
si időszakon belül legfeljebb egy alkalommal módosítható, amely 
módosítást a bejelentés hónapját követő második hónaptól kezdő-
dően teljesíti a szolgáltató.

Módosításhoz kérjük, keresse fel bármelyik személyes ügyfél-
szolgálatunkat, vagy a www.fotav.hu oldalon keresztül töltse le 
a nyomtatványt és megfelelően kitöltve juttassa el társaságunkhoz.

Ismét a Margitszigeten jártunk

A FŐKERT Nonprofit Zrt. május 21-én negyedszerre rendezte 
meg a „Tedd meg Magadért” környezettudatosságra nevelő ese-
ményt. A családi programok mellett az egész napos Margitszi-
get-szépítő akció keretében több helyszínen folytak a kertésze-
ti, parkszépítői munkák. A FŐTÁV Zrt. kiemelt figyelmet fordít 
a környezetvédelemre, ezért idén is szívesen csatlakoztunk a 
rendezvényhez, amelyen a Csodalámpa Alapítvánnyal együtt-
működve vettünk részt, és egyebek mellett kézműves progra-
mokkal, arcfestéssel, lufihajtogatóval és mozisátorral vártuk az 
érdeklődőket. Társaságunk fontosnak tartja a társadalmi felelős-
ségvállalást, ezért a gyermekprogramok mellett a Csodalámpa 
Alapítvánnyal egy beteg gyermek kívánságát is teljesítettük.

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

06-1-700-7000

Üzemviteli megállapodás az automatikus 
fűtésindításra/leállításra

A képviselők online ügyfélszolgálatunkon ellenőrizhetik épüle-
teik üzemviteli megállapodásainak paramétereit, és az épüle-
teket ellátó hőközpontok fűtési oldalának kapcsoltsági állapotát 
is. Az épületek fűtésének szabályozásában a legkorszerűbb 
megoldás az, amikor az üzemviteli megállapodásban rögzítet-
tek szerint a hőközpontokat szabályozó elektronika automa-
tikusan kapcsolja ki és be a fűtést a külső hőmérséklet vál-
tozása szerint. Így akkor indul el és áll le a fűtésszolgáltatás, 
amikor arra szükség van. Az automatikus üzemviteli megállapo-
dás választásával nemcsak az épületek energiafelhasználását 
lehet mérsékelni, de az átmeneti időszakban sincs szükség a 
fűtésindításra/leállításra vonatkozó rendkívüli rendelkezések 
megtételére, ezáltal időt, fáradtságot és költséget takaríthatnak 
meg a lakóközösségek. A képviseletek az üzemviteli megálla-
podások módosítását személyes ügyfélszolgálati irodáinkban 
megtehetik. 

A megállapodásban foglaltaktól természetesen el lehet térni, 
ehhez írásban az erre rendszeresített és a honlapukról letölt-
hető formanyomtatványt szükséges hiánytalanul kitölteni és 
benyújtani a képviselőnek vagy a megbízottjának.


