
Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

Dél–budapesti ügyfélszolgálat
1116 Barázda u. 20-30. 
H, K, Sz: 8-17; Cs: 8-20; 
(pénztár 19.30-ig), 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 válasszák 
a kényelmes on-line időpontfoglalást honlapunkon a Lakossági 
ügyfelek/Ügyfélszolgálat/Ügyintézés személyesen menüpontban!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfélszolgá-
lata hívásaikat munkanapokon: hétfőtől szerdáig 8 és 17 óra kö-
zött, csütörtökön 8-tól 20 óráig, pénteken pedig 8 és 15 óra között 
fogadja. A műszaki hibabejelentésre 0-24 óra között van lehető-
ségük az ügyfeleknek.

Elérhetőség: 06-40-200-108
Abban az esetben, ha írásban fordulnak társaságunkhoz, java-
soljuk, hogy a honlapunk (www.fotav.hu) nyitólapján elérhető 
„Írjon nekünk” elektronikus csatornát használják. 

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 MÜPA is a távfűtést választotta

Ügyfélszolgálataink ünnepi nyitva tartása 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy december 28-31. között csak 
a Váci úti ügyfélszolgálatunk tart nyitva, másik két irodánk nem.

Napok

Kelet-pesti 
ügyfélszol-

gálat
(1106 Örs 

vezér tere 25.)

Észak-pesti 
ügyfélszol-

gálat
(1134 Váci út 

23-27.)

Dél-budapesti 
ügyfélszol-

gálat
(1116 Barázda u. 

20.) 
2015.12.23. 

szerda 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00

2015.12.28. 
hétfő Zárva 8:00-20:00 Zárva

2015.12.29. 
kedd Zárva 8:00-17:00 Zárva

2015.12.30. 
szerda Zárva 8:00-17:00 Zárva

2015.12.31. 
csütörtök Zárva 8:00-12:00 Zárva

Napok Telefonos ügyfélszolgálat
2015.12.23. 

szerda 8:00-12:00

2015.12.28. 
hétfő 8:00-17:00

2015.12.29. 
kedd 8:00-17:00

2015.12.30. 
szerda 8:00-17:00

2015.12.31. 
csütörtök 8:00-12:00

A műszaki hibabejelentés lehetőségét telefonon továbbra is hét-
főtől vasárnapig 0-24 óra között biztosítjuk a 06-40-200-108-as 
számon. 

Ünnepi nyitva tartások

Újabb közös 
ügyfélszolgálatot nyitottunk

Segítség az online 
ügyintézéshez

Tájékoztató 
a számlafizetéshez 

FŐTÁV HÍRLEVÉL 12
2015



Újabb közös ügyfélszolgálatot nyitottunk 

Örömmel értesítjük Ügyfeleinket, hogy a FŐTÁV Baráz-
da utcai ügyfélszolgálati irodájában ügyfélpultot nyitott 
a Fővárosi Vízművek és a Fővárosi Közterület Fenntartó 
Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, ezzel 
megvalósítva azt a lehetőséget, hogy az ügyfelek egy 
helyen több fővárosi szolgáltató céggel kapcsolatos 
ügyeiket tudják intézni.

A két fővárosi szolgáltató társaság az alábbi ügyintézési le-
hetőségekkel várja az ügyfeleket:
A Fővárosi Vízművek az ügyfelei részére biztosítja az álta-
lános ügyintézés és a bankkártyával történő befizetési lehe-
tőségeket.  A műszaki ügyintézésre, valamint a mellékmérők 
ügyintézésével kapcsolatosan beadott tervek helyben törté-
nő jóváhagyására továbbra is a Váci úti irodában van lehe-
tőség. 
A Fővárosi Közterület Fenntartó Zártkörűen Működő Non-
profit Részvénytársaság esetében a fiókirodában a hulladék-
szállítással kapcsolatos általános ügyintézéssel kereshetik 
fel ügyfeleink az FKF munkatársát.  Zöld hulladékos zsák 
értékesítése ebben az irodában nem történik.
Bízunk benne, hogy a távhő-, a víz- és a hulladékelszállítási 
szolgáltatás ügyintézési pontjainak egy irodában való elérhe-
tősége is hozzájárul ahhoz a törekvésünkhöz, hogy a főváros 
lakossága az eddigieknél magasabb fokú és korszerűbb ki-
szolgálásban részesüljön az ügyfélszolgálati helyszíneken.

Segítség az online ügyintézéshez

Az előző számunkban indított sorozatunkkal szeretnénk Ügyfeleink 
számára segítséget nyújtani az online ügyintézéshez. 

2. Pozitív, negatív vagy nulla egyenleghez kapcsolódó funkciók

Hátralék (pozitív egyenleg) esetén: 
Abban az esetben, ha az egyenlegen hátralék van, a következő 
funkciókra van lehetőség: 
•  Csekk kérése folyószámla egyenlegről: A gombot megnyomva elkül-

désre kerül egy igény a Főtáv részére a csekk kérésről (csak csekkes 
fizetési mód esetén választható, a csekk a teljes egyenlegre szól) 

•  Részletfizetés kérése kijelölt számlákról: Lásd Részletfizetés ké-
rése fejezet, melyet a következő számunkban fogunk bemutatni. 

•  Csekk kérése kijelölt számlákról: A gombot megnyomva elküldésre 
kerül egy igény a Főtáv részére a csekk kérésről (csak csekkes fize-
tési mód esetén választható, a csekk a kijelölt tételek összegére szól) 

Tájékoztató a számlafizetésről  

A távhőszolgáltatási számlák fizetési határideje – a hatályos 
Üzletszabályzatunknak megfelelően – a számla kézbesítésétől 
számított 15 naptári napnál nem lehet rövidebb. Amennyiben 
a fizetési határidő hétvégére, ünnepnapra esik, akkor az azt kö-
vető első munkanap a teljesítés végső határideje. Teljesítésnek 
a befizetett összeg szolgáltatóhoz való beérkezésének időpont-
ja minősül.
Amennyiben ügyfelünk a távhőszámlát a fizetési határidő letel-
téig nem rendezi, úgy a FŐTÁV Zrt. a késedelmes összeget fel-
szólítási eljárás alá vonja. A felszólítási eljárás során felszólító 
levelet vagy egyéb (pl. sms, e-mail) értesítést küldünk, melyben 
jelezzük az aktuális hátralék összegét. 
Megemlítjük, hogy a társaságunkkal fennálló számlatartozásról 
a kiállított távhőszámlák 3. oldalán, „A nyilvántartás szerinti fo-
lyószámla-egyenlege…” sorban is tájékoztatjuk Ügyfeleinket.
A felszólítási értesítés során egyéb költség (fizetési felszólítás 
eljárás díja) is felszámításra kerül. A felszámított fizetési felszólí-
tási díj mindenkori összegét a honlapon (www.fotav.hu) közzé-
tesszük, mely jelenleg 100 Ft.
Amennyiben ügyfelünknek csak a FŐTÁV Zrt-nél áll fenn tarto-
zása, és a legrégebbi hátraléka eléri a fizetési határidőtől szá-
mított 60 napot, úgy társaságunk az összes lejárt esedékességű 
számlatartozást a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató 
Zrt. (DHK) részére engedményezi. Az első engedményezést kö-
vetően, ha a tárgyi számlát a fizetési határidőt követő 15 napon 
belül nem egyenlíti ki, úgy azt is a DHK-nak engedményezzük 
mindaddig, amíg a hátralékkezelőnél lévő összes tartozás kifi-
zetésre nem kerül.

Tudta-e Ön, hogy….?

A FŐTÁV életében az 1966-os év mérföldkőnek számított, 
ugyanis ekkor vette át az ipari fogyasztók ellátásának nagy ré-
szét és a vállalat új neve „Fővárosi Távfűtő Művek” lett, amelyet 
ezután 28 évig viselt is. A termálvíz-kutakból való melegvíz el-
látást már nem lehetett tovább bővíteni, így 1967-ben elkezdtek 
áttérni a távhővel való HMV-ellátásra. A termálforrásokat a Für-
dőigazgatóság vette át. A melegvíz-szolgáltatás ugrásszerűen 
növekedett. 1970-re 1960-hoz képest a meleg vízzel ellátott la-
kásokban élő személyek száma 41-szeresére nőtt. Ugyanebben 
az időszakban a távfűtött lakások száma „csak” 12-szeresére 
emelkedett. A hatvanas évek végén három nagy fűtőmű építé-
se kezdődött el (Zápor u., Füredi u., Újpalota). 1969-ben pedig 
végleges elhelyezést kapott a FŐTÁV központja a Kalotaszeg 
utcában. 

Nulla egyenleg esetén: 
Nullás igazolás (dokumentum arról, hogy nincs hátraléka az 
Ügyfélnek) igénylése: A regisztrált e-mail címre kiküldésre kerülő 
email, csatolmányként tartalmazza a Nullás igazolást.

Túlfizetés (negatív egyenleg) esetén: 
•  Nullás igazolás igénylése: A regisztrált e-mail címre kiküldésre 

kerül egy levél, mely tartalmazza a Nullás igazolást. 
•  Túlfizetésről való rendelkezés: Lásd Rendelkezés túlfizetésről 

fejezet, melyet a következő hírlevelünkben fogunk bemutatni.

Következő számunkban a „részletfizetés igénylése” és a „rendel-
kezés túlfizetésről” funkciókat fogjuk bemutatni. Folytatjuk…

Túlfizetésről való rendelkezés

Nullás igazolás igénylése

Csekk kérése folyószámla egyenlegről

Részletfizetés kérése kijelölt számlákról

Csekk kérése kijelölt számlákról

Frissítés

Segítségkérés

Partner szintű egyenleg:

Szerződéses folyószámla szám:

Szerződéses folyószámla egyenlege:

Hővételezési/Felhasználási hely:

Tételek státusz szűrése:

Számla kelte időszak szűrése:

Fizetendő

Fizetendő

51 155 Ft

51 155 Ft

Füredi utca

1144 Füredi utca







Összes tétel
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Egyenleg megjelenítés

Táblázat adatainak letöltése / nyomtatása PDF formátumban

Táblázat összes sorának megjelenítése egy képernyőn
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Hővét. 
hely

Tétel 
megnev.

Számla 
sorszám

Számla 
összege

Fizetési 
határidő

Kiegyenl. 
dátuma

Befizet. 
összeg Státusz Engedm. 

összeg Kijelölés

H Hőfogyasztás 
számlái 100 32 531 Ft 2015.11.30 0 Ft NR 0 Ft

H Hőfogyasztás 
számlái 22 6 273 Ft 2015.10.16 0 Ft NR 0 Ft

H Hőfogyasztás 
számlái 40 6 097 Ft 2015.09.14 0 Ft NR 0 Ft

H Hőfogyasztás 
számlái    20 6 209 Ft 2015.08.17 0 Ft NR 0 Ft

H Hőfogyasztás 
számlái   21 6 598 Ft 2015.07.16 2015.07.24 6 598 Ft R 0 Ft

H Részletfizetési 
terv 5 759 Ft 2015.06.29 2015.04.15 5 759 Ft R 0 Ft

H Hőfogyasztás 
számlái   22 9 437 Ft 2015.06.15 2015.06.17 9 437 Ft R 0 Ft

H Részletfizetési 
terv 5 759 Ft 2015.05.29 2015.04.15 5 759 Ft R 0 Ft
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Számla sorszáma

 


