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Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1116 Bp., Barázda u. 20-30. 
H, K, Sz: 8-16; Cs: 9-18; P: 8-14

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1106 Bp., Örs vezér tere 25. 
Árkád Üzletközpont, 2/a 
parkoló szint, Media Markt 
felett, külső parkolóban
H:8-17, K:9-16, Sz: 9-17, 
Cs: 8-20, P: 9-15

Budai Ügyfélszolgálati Központ 
1027 Bp., Fő u. 47. 
H, Sz, Cs: 8-16; K: 10-18; P: 8-14 

NKM Központi ügyfélszolgálat
1081 Bp., Fiumei út 9-11.
H, K, Cs, P: 8-14, Sz: 8-20

NKM Dél-pesti ügyfélszolgálat
Határ úti metrómegálló közelében
1103 Bp., Kőér utca 2/a
H, K, Cs, P: 8-14, Sz: 8-20

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.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfélszol-
gálata 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 lehető-
ségük van az ügyfeleknek.

Elérhetőség: 06-1-700-7000

Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válasszák a 
kényelmes online időpontfoglalást honlapunkon, a Lakossági ügy-
felek/Ügyfélszolgálat/Ügyintézés személyesen menüpontban!  

Abban az esetben, ha írásban fordulnak társaságunkhoz, javasol-
juk, hogy a fotav@fotav.hu e-mailcímre küldje el megkeresését. 

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

Tájékoztatás ünnepi nyitvatartásról

Műszaki hibabejelentés interneten

Új személyes ügyfélszolgálati helyszínek

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.

Számlaegyenlegről szóló tájékoztatás

A távhőszámlák SZÁMLARÉSZLETEZŐ adatai között „A 
nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibo-
csátásakor” 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. Együttműködését 
köszönjük.

Új személyes ügyfélszolgálati helyszínek

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. és a Nemzeti 
Közművek Zrt. (NKM Zrt.) együttműködése részeként immár új 
helyszíneken, a Nemzeti Közművek Zrt. Központi ügyfélszolgálati 
irodájában (1081 Fiumei út 9-11.) és a Dél-pesti ügyfélszolgálati 
irodájában – Laurus Irodaház – (1103 Kőér utca 2/a. sz.) is 
fogadjuk ügyfeleinket.
A fenti ügyfélszolgálati irodákban két-két pultban várjuk a 
FŐTÁV Zrt. és DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató 
Zrt. ügyfeleit. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ezen kirendeltségeken 
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség. 
Nyitvatartás: H, K, Cs, P: 8-14, Sz: 8-20

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

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



Tájékoztatás az ünnepi nyitvatartásról

Tisztelt Ügyfeleink! 
Az alábbiakban tájékoztatjuk önöket a FŐTÁV Zrt. ügyfélszol-
gálatainak tervezett nyitvatartásáról. 

Napok 
Kelet-pesti 

ügyfél-
szolgálat 

Dél-buda-
pesti 

ügyfél-
szolgálat 

NKM 
ügyfél-

szolgálati 
pultok

Budai 
Kirendelt-

ség

2018.11.30. 
péntek 9:00-15:00 8:00-14:00 Zárva 8:00-14:00

2018.12.01. 
szombat 8:00-14:00 8:00-14:00 Zárva Zárva

2018.12.15. 
szombat 8:00-14:00 Zárva Zárva Zárva

2018. 12. 21. 
péntek 9:00-15:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-12:00

2018.12.27. 
csütörtök 8:00-20:00 Zárva Zárva 8:00-16:00

2018.12.28. 
péntek 8:00-14:00 Zárva Zárva 8:00-12:00

Napok Telefonos ügyfélszolgálat

2018.11.30. péntek 8:00-15:00

2018.12.01. szombat 8:00-15:00

2018.12.15. szombat 8:00-15:00

2018. 12. 21. péntek 8:00-15:00

2018.12.27. csütörtök 8:00-20:00

2018.12.28. péntek 8:00-15:00

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy az aktuális nyitvatartásról 
tájékozódjanak a honlapunkon (www.fotav.hu) is. 
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a műszaki hibabejelentő 
vonalunk 0-24 óra között hívható az ünnepi nyitvatartás alatt 
is. Elérhetősége: 06-1-700-7000

Műszaki hibabejelentés interneten

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy telefonos ügyfélszolgálatunkon 
a fűtési időszakban megnövekszik a beérkező hívások száma, 
emiatt, 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 csak 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.

Hibaelhárítási díj

Kismértékű, azonnal elvégezhető hibaelhárítás díja. Amennyiben 
a kiszálláskor megállapított hiba a helyszínen azonnal javítható, 
és a Megrendelő kéri a hiba elhárítását, minden megkezdett 
30 percenként kerül felszámításra. Hibaelhárítási díjat például 
az alábbi esetekben számítunk fel:

• az épületben, a hőközponton túli fűtési, ill. használati meleg-
víz csővezetéken keletkező meghibásodás, pl. vízelfolyás, 
csöpögés stb. mind a lakásokban, mind pedig a közösségi 
területeken (pl. lépcsőház)

• épületrészekben, lakásokban található fűtési, ill. használati 
melegvíz csővezeték meghibásodások,

• radiátor meghibásodások,
• radiátor termoszelep meghibásodások,
• épületrészekben, lakásokban történő légtelenítés.

A hibaelhárítási díj összege 5300 Ft/30 perc + Áfa (27 %), azaz 
összesen bruttó 6731 Ft/30 perc.
A FŐTÁV Zrt. üzemeltetési felelőssége a hőközpontig tart. 
A hőközponton túl a fűtési és melegvíz rendszer (csövek, 
radiátorok, épületgépészeti berendezések, 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 időpontban 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. 

Az ilyen szerződéssel rendelkező lakóközösségeknek a FŐTÁV 
Zrt. biztosítja - a hőközponton 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 és 
hibaelhárítási díjat fizetni.


