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

FŐTÁV HÍRLEVÉL 09
2017

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfélszolgálata 
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 ne-
künk” elektronikus csatornát használják. 

Képviselők figyelmébe ajánljuk

Tulajdonosváltozás átvezetése 
adásvétel esetén

Változtak az egyéb szolgáltatások díjai

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:Tudta-e Ön, hogy…? 

A távhő ma már sokkal több, mint a lakótelepek, korábban valóban 
elavultnak tekinthető fűtési módja. A fővárosban negyedmillió távfű-
téses lakás mellett ezzel a technológiával fűtenek számos modern 
épületet, az Állatkertet, a MÜPÁ-t vagy az Allee bevásárlóközpontot 
is, de a Mátyás-templom, több fürdő, kórház és oktatási intézmény, 
a RAM Colosseum és a Millenáris vagy sportlétesítmény, mint a 
Duna Aréna hőellátását is a távhő biztosítja. A távhőszolgáltatáshoz 
Budapesten évről-évre csatlakoznak új fogyasztók, az általuk igényelt 
kapacitás pedig egy kisebb lakótelep hőigényével egyenértékű. A 
fejlődés, az ellátott épületek számának növekedése a fogyasztók 
számára is előnyös, hiszen a szolgáltatás alapdíját meghatározó 
állandó költségei így több felé oszlanak el.

A távhő emellett jóval inkább környezetbarát, mint az egyedi 
fűtési módok, hiszen itt az égéstermékek a legtöbb esetben 
lakott területektől távol, ellenőrzött szűrés mellett, nagy ma-
gasságban kerülnek a levegőbe. Egyedi fűtésnél a kémények 
alacsonyan, a város „légterében” találhatók, az erőműveknél 
azonban a kibocsátott káros anyagokat a szigorú előírások 
szerint hatékonyan megszűrik.

A sok embert vonzó épületek, irodaházak, szórakoztatóközpon-
tok, stadionok, illetve a legkorszerűbb lakóházak hőellátásának 
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 épületben és a közelében 
sem olyan tüzelőanyag, amely hasonló kockázatokat rejtene.

Az épületek környezetvédelmi minősítése egyre fontosabb üzleti 
és piaci érték a beruházók számára. Az elfogadott nemzetközi 
minősítő intézetek csak szigorú kritériumok teljesítése esetén 
adják ki az erről szóló igazolást. Egy-egy épület ökológiai 
lábnyomának számításában pedig meglehetősen nagy súllyal 
szerepel az, hogy milyen forrásból és milyen hatékonysággal 
állítja elő a működéséhez szükséges hőt és meleg vizet.

Elkezdődött a fűtési időszak!



Elkezdődött a fűtési időszak

A fűtési időszak szeptember 15-étől megkezdődött. A FŐTÁV 
Zrt. azon fogyasztói körben, ahol a felhasználói közösség és 
a távhőszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés 
mellékletét képező üzemviteli megállapodásban, vagy külön 
megrendelésben a lakóközösség másképp nem rendelkezett 
el is indította a fűtést. A FŐTÁV Zrt. már szeptember 1-jétől 
elkezdte az épületek hőközpontjainak fűtési időszakra való 
felkészítését. Ennek során a szabályzóműszerek és keringtető 
szivattyúk ellenőrzésén túl a szolgáltató elvégzi a szekunder 
(lakóközösséghez tartozó) fűtési hálózat központi légtelenítését 
is, a rendszerekben esetlegesen megrekedő levegő okozta 
panaszok kiküszöbölése érdekében. 

A felkészítés után a fűtési rendszert nem ajánlott leüríteni, mert 
akkor ez a munka eredménytelen és fűtési panaszokhoz vezethet. 
A hatékony légtelenítés érdekében kérjük, hogy radiátorsze-
lepeiket  tartsák  teljesen nyitott  állapotban, különben a 
szakszerű központi légtelenítést nem lehet elvégezni.

Képviselők figyelmébe ajánljuk

A fűtésindításra történő felkészülés keretében az épületek közös 
képviselőitől, hőszolgáltatási megbízottaktól az alábbiakban 
kérjük az együttműködést:

• A nyáron, különösen a díjmentes ürítések során elvégzett, 
fűtési rendszert érintő átalakítások ellenőrzése, vagy 
ellenőriztetése a szabálytalan szerelések kiküszöbölése 
érdekében. 

• Az épületek központi légvezetékeinek és szerelvényeinek 
ellenőrzése átjárhatóság szempontjából. 

• Az épületek üzemviteli megállapodásában szereplő para-
méterek (pl. be- és kikapcsolási dátumok, hőmérsékletek) 
ellenőrzése, szükség szerinti módosítása.

Mint ahogy azt a korábbi tapasztalatok mutatják, az időjárás 
hirtelen változásakor (gyors lehűlés vagy felmelegedés esetén) 
a lakók többségének relatív hőérzete a tényleges hőmérséklettől 
eltérő lehet. Ilyenkor az épületek képviselői az üzemviteli meg-
állapodást felülíró rendkívüli megrendelést, úgynevezett „Eseti 
rendelkezést” küldenek a FŐTÁV Zrt. részére. A megrendelt 
kapcsolást társaságunk 24 órán belül teljesíti.

Fontos, hogy rendelkezést csak a társaságunk nyilvántartásában 
szereplő és erre felhatalmazott képviselet adhat. Kérjük ezért, 
hogy a képviselő/képviselet változását 8 napon belül jelentsék 
be társaságunknak, erre a közszolgáltatási szerződésben is 
felhívjuk szíves figyelmüket.

Tulajdonosváltozás átvezetése
adásvétel esetén

A felhasználó vagy a díjfizető személyében bekövetkezett válto-
zást a régi és az új felhasználó/díjfizető a változástól számított 15 
napon belül köteles a Távhőszolgáltatónak írásban bejelenteni 
és a díjfizető személyében bekövetkezett változás esetében 
ezzel egyidejűleg a felhasználó közös képviselőjét is értesíteni. 
A bejelentésnek tartalmaznia kell az új felhasználó/díjfizető sze-
mélyének azonosításához szükséges adatokat, a felhasználási 
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 Adás-vételi szerződés, mely 

egyben rendelkezik a tulajdonjog lemondásról
• VAGY Tulajdonjog fenntartással kötött Adás-vételi szerződés + 

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 dátuma  30 napnál nem  régebbi)

(Amennyiben az átíráshoz nem áll rendelkezésre a szük-
séges dokumentum - tulajdonjogot igazolandó - Ügyfélszol-
gálatainkon Nem hiteles tulajdoni lap információ lekérés 
igényelhető 2000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2540 Ft 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 az esetben Birtokbaa-
dási (vagy Átadás-átvételi) jegyzőkönyv, ennek hiányában a 
FŐTÁV nyomtatványai között megtalálható és megfelelően 
kitöltött Jegyzőkönyv birtokbaadásról távhőszámla rendezéshez 
nyomtatvány csatolása is szükséges. Az említett dokumentum 
honlapunkról (www.fotav.hu) letölthető.
Ha az adásvételi szerződésben az eladó tulajdonjog fenntartása 
szerepel, azonban a birtokbaadás, a tulajdonjog bejegyzési 
nyilatkozat kiállítása előtt megtörtént bejelentéshez a 15 napnál 
nem régebbi úgynevezett Együttes kérelem (http://www.fotav.
hu/letoltheto-nyomtatvanyok-nyilatkozatok) is mellékelni kell, 
amely mindaddig érvényben marad, amíg a tulajdonjog fenntartás 
megszűnését a régi vagy az új tulajdonos a megfelelő dokumentum 
másolatának bemutatásával a Távhőszolgáltatónál be nem jelenti. 
Ha a régi vagy az új felhasználó/díjfizető nem természetes sze-
mély, aláírási címpéldány is szükséges az átírás elvégzéséhez.

Változtak az egyéb szolgáltatások díjai

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk alaptevé-
kenységen kívüli szolgáltatásainak díjai 2017. szeptember 
1-jétől megváltoztak. Az ezen időponttól aktuális díjtételek 
honlapunkon (http://www.fotav.hu/tajekoztatas/fotav-zrt/
jogi-hatter-/egyeb-szolgaltatasok-szabalyzata) meg-
tekinthetőek.


