
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 10
2017

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 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. 

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:
Tudta-e Ön, hogy…?

Az elmúlt években folyamatosan szélesedik a távhő lakáso-
kon kívüli, úgynevezett egyéb felhasználói köre. Irodaházak, 
múzeumok, középületek, kereskedelmi- és sportlétesítmények 
szavaznak bizalmat a gazdaságos, biztonságos és kényelmes 
hőellátásnak. A tendencia jelzi, hogy az állandó fejlesztések 
eredményeként a távhő valóban a XXI. század technológiája 
lett. Olyan megoldás, amely számos előnyt tartogat az állami 
és önkormányzati intézmények, illetve a magánkézben lévő, de 
sokak által látogatott épületek számára. A modern, hatékony 
és takarékos technológiák révén a távhő fogyasztói oldalról is 
hatékony és versenyképes áru szolgáltatássá vált. Szabályozható, 
a legkülönlegesebb igényekre szabható, illetve lehetőséget ad 
az alternatív és zöld energiaforrások bevonására is.

A piaci szereplőknél a távhő melletti döntés legfőbb mozgatórugója 
az egyszerű üzemeltetés, a kényelem és a problémamentesség. 
Egy jól kialakított, korszerű távhőrendszer esetén ugyanis a 
fenntartóknak nem kell hőtermelő berendezéseket és kéményeket 
építenie vagy karbantartania, ami óriási költségtételektől óvhatja 
meg az előre gondolkodó kivitelezőt. A gazdaságos üzemeltetés 
egyik kulcsa a szinergiák kihasználása, amire egyedi gázfűtésnél 
nem adódik lehetőség. A távhőszolgáltatás segítségével azonban 
a hő többoldalú hasznosítására, illetve a piaci értéket jelentő 
környezetvédelmi minősítések megszerzésére is mód nyílik.

Figyelemfelhívás
Tisztelt Fogyasztóink!
Törvényi  kötelezettségből  adódóan  előreláthatóan 
november  hónapban  a  FŐTÁV  Zrt. megbízásából 
fogyasztói elégedettség mérést végez a fogyasztók 
körében  a  társaságunk  által megbízott  cég.  Ezért 
kérdezőbiztosok kereshetik fel ügyfeleinket, akiktől 
minden esetben kérjék a megbízólevél felmutatását. 
A  felmérés  segít  a  szolgáltatás minőségének  javí-
tásában,  az  ügyfelek  véleményének mélyrehatóbb 
megismerésében. 
Kérjük,  hogy  válaszaikkal  segítsék  a  felmérést 
végzők munkáját!
Köszönjük együttműködésüket.

Befizetésekkel kapcsolatos figyelemfelhívás

Számlaegyenlegről szóló tájékoztatás

Információ a számlázási módokkal 
kapcsolatban

Október 15-től mindenhol elindult a fűtés.



Befizetésekkel kapcsolatos figyelemfelhívás

Amennyiben Ön átutalással egyenlíti ki távhőszámláját kérjük, hogy:
• Adott távhőszámla esetében az utalások során a közlemény 

rovatban elsőként a kiegyenlíteni kívánt számla sorszámát 
szíveskedjen feltüntetni;

• Megkötött részletfizetési megállapodás részleteinek átuta-
lásakor a megállapodás azonosító számát kérjük megadni.

Köszönjük, hogy segíti munkánkat.

Számlaegyenlegről szóló tájékoztatás

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a távhőszámlák SZÁMLA-
RÉSZLETEZŐ adatai között „A nyilvántartás szerinti folyószám-
la-egyenlege a számla kibocsátásakor” sorban is szerepeltetjük 
az aktuális számla összegén felül fennálló tartozást. 
Amennyiben a folyószámla-egyenleg pozitív és nagyobb az 
adott havi számla összegénél, Önnek hátraléka áll fenn.

Abban az esetben, ha az említett egyenleg negatív (-), túlfizetés 
mutatkozik az Ön részére. 

Kérjük, kísérje figyelemmel ezt az információt. Együttműkö-
dését köszönjük.

Információ 
a számlázási módokkal kapcsolatban

A távhőszámlák kiállítása kétféle számlázási mód szerint történik:
• Amennyiben a díjfizető másként nem rendelkezik társaságunk 

automatikusan részszámlák és elszámolási időszakonként 
egy elszámoló számla kiállításával, azaz egyenletes 
díjfizetéssel számlázza a távhődíjakat. 

• A havonkénti mérés szerinti számlázás alapján történő 
díjfizetés esetén a számlán szereplő hőmennyiség az előző 
hónapban (hőközpontban) mért hőfogyasztás közös képviselő 
által megadott felosztási aránya szerint kerül elszámolásra.

A kétféle számlázási mód közötti váltásra egy elszámolási 
időszakon belül (május 1. és április 30. között) egy alkalommal 
van lehetősége a Díjfizetőnek. 
A számlázási mód változtatás iránti igényt az arra vonatkozó 
nyomtatvány kitöltésével és megküldésével, vagy az internetes 
ügyfélszolgálatunkon keresztül kezdeményezheti társaságunknál. 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendelkezést – mindkét eset-
ben – a beérkezést, online ügyintézés esetén pedig az internetes 
ügyfélszolgálatunkon történt módosítást követő hónaptól tudjuk 
figyelembe venni.

Kérje távhőszámláját a Díjnet ingyenes 
elektronikus rendszerében!

A Díjnet papírmentes számlakezelésével Ön is tehet kör-
nyezetünk megóvásáért! 
Regisztráljon a www.dijnet.hu oldalon, ahol bővebb tájé-
koztatást talál a szolgáltatásról! A sárga csekk és a sorban 
állás helyett válassza Ön is a kényelmes, megbízható, kör-
nyezetbarát, elektronikus számlarendszert, ahol többféle 
fizetési mód áll az Ön rendelkezésére! 

Miért ajánljuk a Díjnet használatát? 
Ingyenes rendszer használat:

• A rendszer használata és szolgáltatásai bárki számára 
ingyenesek, ráadásul időt – és ezzel pénzt is – spórolhat, 
hiszen otthonról intézheti befizetéseit.

Ingyenes számlakezelés:
• Számláit rendezetten kezelik, megőrzik, értesítést kap 

azok beérkezéséről.
Fizetési biztonság:

• A Díjneten keresztül történő bankkártyás fizetés az 
úgynevezett 256 bites SSL titkosítással védett, a bankok 
által is használt megoldással működik.

Személyes biztonság:
• Személyes adatai is biztonságban vannak, hiszen a 

rendszer működése magas szintű hozzáférés-védelmi 
eljárásokon alapul.

Számlák biztonsága:
• Beérkező számláiról, a befizetési határidőkről e-mail 

üzenetet küld a rendszer, így nem lesznek elfelejtett 
számlái, nem kell papírokat böngésznie és határidőket 
figyelnie a naptárban.

A befizetés kényelme:
• Az internetes fizetés legnagyobb előnye, hogy egysze-

rűbb és gyorsabb, hiszen nem helyhez kötött, hanem 
bárhonnan, bármikor teljesíthető. A Díjnet rendszerében 
könnyedén kiválaszthatja az Ön számára legmegfelelőbb 
fizetési módot és eszközt (bankkártyás fizetés, internet-
bank, mobiltelefonos iCsekk befizetés, eseti átutalási 
megbízás, csoportos beszedés).

Az ügyintézés kényelme:
• Az ügyintézés kényelme azt jelenti, hogy az ügyfelek 

számlabefizetéseiket a nap 24 órájában, bárhonnan 
teljesíthetik.

Környezetbarát elektronikus számlakezelés:
• Az elektronikus számlakezeléssel megszűnik a papír 

alapú számlázás.
• Elektronikus számlázásra történő áttérés esetén a szám-

lafizetés, ügyintézés egyszerűsödik, a számlák könnyen 
tárolhatók és kezelhetők lesznek.

• Legyen környezettudatos, használjon „zöld  csekket”! 
A Díjnet papírmentes számlakezelésével kíméli kör-
nyezetünket.

Ingyenes!
A Díjnet rendszer használatát 
ingyenesen biztosítjuk az Ön 
számára.

Biztonságos!
A Díjneten keresztül biztonságosan 
f izethet i számlái t , miközben 
személyes adatai is bankszintű 
védelmet élveznek.

Kényelmes!
Fizesse csekkjeit kényelmesen 
bármikor a Díjnet rendszerén 
keresztül és rendszerezze számláit 
könnyedén!

Környezetbarát!
L e g y e n  k ö r n y e z e t t u d a t o s , 
használjon „zöld csekket”! A Díjnet 
papírmentes számlakezelésével 
kíméli környezetünket.

INGYENES

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 13.923 Ft.

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: -11.699 Ft.


