
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.
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfélszolgá-
lata hívásaikat munkanapokon hétfőtől szerdáig 8 és 17 óra között, 
csütörtökön 8-tól 20 óráig, pénteken pedig 8 és 15 óra között fo-
gadja. 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

Ökocímkét kapott a FŐTÁV

Jótékonysági nap a Heim Pál Gyermekkórházban

Tudta-e Ön, hogy…?

A távhő mellett döntött Budapesten többi közt a Semmelweis 
Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbje, a Budapesti Metropo-
litan Egyetem, a Heim Pál Gyermekkórház, a Mátyás-templom, 
a Rác fürdő, a Gellért fürdő, a Sándor-palota, a Magyar Orszá-
gos Levéltár, a Millenáris, a Művészetek Palotája, a Magyar 
Nemzeti Galéria, a Papp László Sportaréna, illetve a Fővárosi 
Állat- és Növénykert is. A Semmelweis Egyetem hőellátó rend-
szerének korszerűsítésével az oktatási intézmény évi 100-150 
millió forintot takarít meg, a beruházás így gyakorlatilag egy 
esztendő alatt megtérült.

A távhő folyamatos, kényelmes, kiszámítható, felhasználó- és kör-
nyezetbarát megoldást jelent az irodaházak és a bevásárlóközpontok 
számára. Számos modern szolgáltató döntött a FŐTÁV Zrt. mellett 
fűtési rendszere kiépítésekor, a gazdasági számítások alapján a 
távfűtésben találva meg az optimális hőellátási technológiát.

A távfűtés használatakor nincs szükség helyben telepített kazánokra, 
ezzel is kiiktatva egyrészt az ehhez kapcsolódó beruházási és 
fenntartási költségeket, másrészt a meghibásodási lehetőségeket. 
A legmodernebb hőközpontoknál pedig a távfelügyelet segítségével 
a FŐTÁV Zrt. szakemberei folyamatosan monitorozzák az épület 
fűtését és az egyes berendezések működését.
Budapesten a távfűtést használó bevásárlóközpontok közé 
tartozik az Árkád, az Allee, az Asia Center és a Köki Terminál 
is. A korszerű irodaházak közül az Infopark, a VPOP Iroda-
ház, a WPR Omega, az IP West, az Uniqa Irodaház, a Spirál 
Irodaház, a Haller Gardens és a Duna Tower is a FŐTÁV Zrt. 
szolgáltatásait veszi igénybe.

Figyelemfelhívás

Tisztelt Fogyasztóink!
Törvényi kötelezettségből adódóan előreláthatóan de-
cember hónapban a FŐTÁV Zrt. megbízásából telefonos 
fogyasztói  elégedettség mérést  végez a  fogyasztók 
körében a társaságunk által megbízott BDM Best Debt 
Kft. Ezért kérdezőbiztosok kereshetik fel ügyfeleinket 
telefonon, akiktől minden esetben kérhetik az azono-
sítást. A  felmérés segít a szolgáltatás minőségének 
javításában, az ügyfelek véleményének mélyrehatóbb 
megismerésében.
Kérjük, hogy válaszaikkal segítsék a felmérést végzők 
munkáját!
Köszönjük együttműködésüket.



Tájékoztatás ünnepi nyitva tartásról

Tisztelt Ügyfeleink! 
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a FŐTÁV Zrt 
ügyfélszolgálatainak év végi munkarendjéről.

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 
Budai 
Ügyfélszolgálati
Központ

Csepeli 
Vagyonkezelő Zrt. 
Ügyfélszolgálat

Telefonos 
ügyfélszolgálat

2017.12.15. 
péntek 8:00-12:00 8:00-15:00 

2017.12.22. 
péntek 8:00-12:00 8:00-15:00 

2017.12.27. 
szerda 8:00-16:00 Zárva 8:00-17:00 

2017.12.28. 
csütörtök 8:00-16:00 8:00-20:00 

2017.12.29. 
péntek 8:00-12:00 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

Ökocímkét kapott a FŐTÁV

2017. november 14-én adták át az első Távhő ökocímkéket, a 
Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (Matászsz) által 
létrehozott minőségi védjegyet. Összesen 6 távhőszolgáltató, 
köztük a FŐTÁV is sikerrel pályázott az Ökocímke használatára.
A FŐTÁV elkötelezett környezetünk védelme mellett és tesz is 
az ügy érdekében. A folyamatos fejlesztések eredményeként 

a távhő egyre korszerűbb, gyakran zöld energiát is hasznosító 
technológiát képvisel, legyen szó akár otthoni, akár irodai vagy 
közületi felhasználásról. A FŐTÁV összesen 8 távhőkörzete és 
8 tömbkazánja kapott Ökocímkét.

Az elmúlt 25 év fejlesztéseinek köszönhetően a Távhő nem csak 
kényelmesebb, biztonságosabb, hanem környezetbarát is lett. 
Ezt mutatja meg a Távhő Ökocímke, amelyet a MaTáSzSz hívott 
életre azzal a céllal, hogy a fogyasztók számára nyilvánvalóvá 
tegyék egy adott távhőrendszer környezetre gyakorolt hatását, a 
háztartási elektronikai eszközökről már ismert energiacímkéhez 
hasonló megoldással.

Társadalmi szinten az egyik legnagyobb energiafelhasználási 
terület az épületek fűtési és hűtési igényének kiszolgálása. Ide 
tartozik a távhőszolgáltatás, ami különböző energiaforrásokból 
történik. Ezért nem mindegy, hogy a megújuló energia milyen 
részarányt képvisel ezen területen, valamint mennyire ener-
giatakarékos és környezetbarát egy távhőrendszer kialakítása.

Egy távhőrendszer akkor jó, ha energia hatékonyan és kör-
nyezetkímélő módon működik. A magyarországi távhő jelentős 
része ilyen. Az elmúlt években és a napjainkban zajló fejlesz-
téseknek köszönhetően a távhő jelentős lépéseket tett mind az 
energiahatékonyság, mind a megújuló energiák részarányának 
növelése terén. A jövőbeli fejlesztések célja, hogy a teljes ha-
zai távhőszektor versenyképes áru, megbízható szolgáltatást 
nyújtson fogyasztóinak, egyre nagyobb arányban hasznosítva 
a környezetbarát, megújuló energiaforrásokat.

Jótékonysági nap a Heim Pál 
Gyermekkórházban

A FŐTÁV Zrt. és leányvállalatainak munkatársai a társadalmi 
felelősségvállalás jegyében idén is részt vettek a társaság 
által szervezett jótékonysági napon. 2017. november 25-én, 

szombaton a vállalat 37 kollégája festette ki a Heim Pál 
Gyermekkórház „A” épületének betegfelvételi auláját és az 
első lépcsőház 3. és 4. emeleti fordulóját. A jótékonysági 
nap előtti hetekben a FŐTÁV Zrt. kollégái adományaikkal 
is segítették a beteg gyermekeket, így 300 db plüssállat, 
társasjáték, mesekönyv gyűlt össze. Az előzetesen össze-
gyűjtött játék adományokat dr. Mitnyan György, a FŐTÁV Zrt. 
vezérigazgatója és a résztvevő kollégák átadták a kórház 
képviselőjének, Palócz Norbert, gazdasági igazgatónak. 
Ezen felül a Szamos Marcipán Kft. 18 kg szaloncukor fel-
ajánlásával csatlakozott a jótékonysági akcióhoz, amelyet 
ezúton is nagyon szépen köszönünk a cégnek.

Nyerj a Díjnettel otthonod melegéből!

Ön sem tenné ki a lábát ilyen időben? Akkor válassza a Díjne-
tet, és igényelje FŐTÁV számláit is elektronikus formában, így 
kényelmesen fizethet otthona melegéből! 

Sőt! Most a befizetett e-számla összegét is visszanyerheti a Díjnettel!

Fizesse FŐTÁV számláit a Díjneten 2017. december 6. – 2018. 
február 5. között Mastercard vagy Maestro bankkártyával, és 
legyen Ön a napi három Nyertes egyike!

Tegye kényelmesebbé a mindennapjait, regisztráljon és tájékozódjon 
a nyereményjáték részleteiről mielőbb a www.dijnet.hu –n, hogy 
minél több esélye legyen a nyereményre!


