
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 11
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:

Tájékoztatás ünnepi nyitva tartásról

Műszaki hibabejelentés interneten

Kiszállási díj

Az Állatkert és a FŐTÁV által most aláírt megállapodás célja 
lényegében az, hogy az Állatkert klasszikus területén megvaló-
sult eredmények után az új, fejlesztési területeken is hasonló, 
vagy még ennél is környezettudatosabb megoldásokat válasz-
szanak. Így például a termálvíz hőjén alapuló fűtési rendszerrel 
párhuzamosan kiépítendő, úgynevezett kisegítő rendszerhez 
sem gázkazánokkal fogják a hőt előállítani, hanem a FŐTÁV 
elosztóhálózatából szolgáltatja azt. A távhőellátás központosított 
hőtermelése a Ligetet és környezetét sokkal kevésbé terheli 
égéstermékekkel.

A Környezettudatosság Napján jártunk

Az FKF Nonprofit Zrt. idén is megrendezte a „Környezettu-
datosság Napja” elnevezésű nagyszabású környezettudatos 
családi- és sportnapot  2017. október 7-én, a Fővárosi Hulladék-
hasznosító Mű területén. A környezettudatos családi programok 
mellett egész napos sport- és szemléletformáló programokkal, 
valamint kézművesekkel várták az érdeklődőket. Ezen felül a 
látogatók megtekinthették a Köztisztasági Múzeumot, illetve 
lehetőség nyílt a Hulladékhasznosító Mű látogatására is. A 
rendezvényen ismét részt vettek Budapest közművállalatai, 
amelyek mind stratégiai célul tűzték ki a fenntarthatóságot, a 
környezettudatos személet terjesztését és az edukációt. Éppen 
ezért a FŐTÁV Zrt. a rendezvényen felállított sátrában egyebek 
mellett kézműves programmal, arcfestéssel, lufi-hajtogatóval, 
színezővel és FŐTÁV-os memóriajátékkal, illetve csocsóval 
várta a kicsiket és nagyokat egyaránt.



Tájékoztatás ünnepi nyitva tartásról

Tisztelt Ügyfeleink! 
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a FŐTÁV Zrt. ügyfél-
szol gálatainak decemberi nyitva tartásáról.

Napok  Kelet-pesti 
ügyfélszolgálat

Észak-pesti 
ügyfélszolgálat

Dél-budapesti 
ügyfélszolgálat

2017.12.27. 
szerda Zárva 8:00-17:00 Zárva 

2017.12.28. 
csütörtök Zárva 8:00-20:00 Zárva 

2017.12.29. 
péntek Zárva 8:00-14:00 Zárva 

Napok  Telefonos ügyfélszolgálat

2017.12.27. szerda 8:00-17:00 

2017.12.28. csütörtök 8:00-20:00  

2017.12.29. péntek 8:00-15:00  

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a műszaki hibabejelentő 
vonalunk 0-24 óra között hívható az ünnepi nyitva tartás alatt is. 
Elérhetősége: 06-1-700-7000

Műszaki hibabejelentés interneten

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy telefonos ügyfélszolgálatunkon 
a fűtési időszakban megnövekszik a beérkező hívások száma, 
e miatt, az 1-es nyomógomb segítségével elérhető, Műszaki és 
Szolgáltatással kapcsolatos ügyek menüpontban esetenként 
hosszabb várakozási időre kell számítani. 
Műszaki szolgáltatási problémával kapcsolatos bejelentésüket 
a honlapunkon (www.fotav.hu) keresztül elérhető internetes 
ügyfélszolgálati felületünkön (előzetes regisztrációt követően) 
is megtehetik, ezért javasoljuk, hogy a gyorsabb ügyintézés 
érdekében az észlelt hibákat internetes ügyfélszolgálatunkon 
jelezzék. Együttműködésüket köszönjük.

Kiszállási díj

Kiszállási díjat abban az esetben számítunk fel, amennyiben a 
Fogyasztó/Díjfizető által igényelt kiszállás során megállapítást 
nyer, hogy a meghibásodás a Díjfizető (lakó), a lakóközösség, 
egyéb tulajdonosi közösség vagy intézmény rendszerében 
található, és nem a hőközpontban.
A kiszállási díj összege 5300 Ft + Áfa (27%), azaz összesen 
bruttó 6731 Ft, amely a kiszálláson túl magában foglalja a kis 
anyagköltségű hibaelhárítást is.
 Társaságunk számos korábbi alkalommal (hírleveleiben, 
sajtóközleményeiben és hirdetéseiben) tájékoztatta ügyfeleit 
az alábbiakról:

• a FŐTÁV Zrt. üzemeltetési felelőssége a hőközpontig tart
• a hőközponton túl a fűtési és melegvíz rendszer (csövek, 

radiátorok stb.) állapotáért, azok üzemeltetéséért, így a 
meghibásodások javíttatásáért az épület tulajdonosa a 
felelős. Amennyiben a hibaelhárítás számlázandó anyag 
felhasználását teszi szükségessé és az a helyszínen nem 
áll rendelkezésre, úgy a fogyasztó fűtési és/vagy melegvíz 
rendszerén végzett hibajavítást a vele egyeztetett időpont-
ban végezzük el.

Átalánydíjas üzemeltetést támogató szerződés

Az átalánydíjas üzemeltetés támogatás díja 200 Ft + Áfa (27%), 
azaz bruttó 254 Ft / hó / lakás, a szerződést a lakóközösség 
képviselete jogosult megkötni a FŐTÁV Zrt-vel. A szerződéssel 
rendelkező lakóközösségeknek a FŐTÁV biztosítja a hőköz-
ponton túli rendszeren keletkezett hiba bejelentése esetén a 
kiszállást, a fűtési és a használati melegvíz-hálózat elemeinek 
meghibásodásából adódó gyorsjavítást, a fűtési/használati 
melegvíz-hálózat légtelenítését, illetve a fűtési és a használati 
melegvíz-hálózat alulfűtést és túlfűtést okozó problémáinak 
behatárolási javítását. A szolgáltatások kiterjednek az egyes 
épületrészekre, lakásokra, közösségi terekre. Ebben az esetben 
a lakóknak nem kell külön kiszállási díjat fizetni.

Bankkártyás fizetési lehetőség
Internetes ügyfélszolgálatunkon Önnek lehetősége van a 
távhőszámlák, felszólítási díjak és eseti számlák bankkártyás 
fizetéssel történő kiegyenlítésére. 
A bankkártyával történő fizetés az Ön számára nem jelent 
plusz költséget, továbbá számlabefizetéseit a nap 24 órájában, 
bárhonnan teljesítheti.
A FŐTÁV online ügyfélszolgálatra történő regisztrációval 
(www.fotav.hu) időt és pénzt takaríthatnak meg azok, akik ezt 
a csatornát használják ügyintézésre.

Környezetbarát fűtésről írt alá megállapodást 
a FŐTÁV Zrt. és az Állatkert

Az Állatkert fejlesztése során kialakítandó létesítmények 
környezetbarát fűtéséről írt alá szolgáltatási megállapodást a 
FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. és a Fővárosi Állat- és 
Növénykert. Mint ismeretes, a Városligetben működő Állatkert 
területe az elmúlt években több mint hét hektárral gyarapodott, 
s e területek állat- és növénykertté történő átalakításán, illetve 
ennek kapcsán négy fő fejlesztési program megvalósításán 
jelenleg is dolgozik az intézmény.
Az új területek létesítményeinek fűtését környezettudatosan, a 
környezetet legkevésbé terhelő módon kívánják megoldani. Az 
állatok és növények biológiai igényeinek megfelelő, és a nagykö-
zönség számára is kellemes hőmérsékletet egyrészt építészeti 
eszközökkel, a szoláris építészet alkalmazásával biztosítják, 
hiszen például az 5 hektáros Pannon Parkhoz tartozó központi 
építmény, az 1,7 hektáros biodóm esetében a napsugárzás 
energiájának jelentős szerepe lesz az energiamérlegben. A 
kívánt hőmérséklet biztosításához természetesen szükség lesz 
épületgépészeti rendszerekre is, de a fűtést egyrészt geoter-
mikus energia, méghozzá a szomszédos Széchenyi Fürdő 
termálvizének hője, valamint távfűtés segítségével biztosítható.


