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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

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
Ünnepi nyitvatartás változás: 
2019.04.18-án 8-12 

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 
ügyfelek/Ügyfélszolgálat/Ügyintézés személyesen menüpont-
ban! Időpontfoglalásra jelenleg a Dél-budapesti, a Kelet-pesti 
ügyfélszolgálati irodába és a Budai Ügyfélszolgálati Központba 
van lehetőségük. 

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

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:Álláshirdetéseink

A FŐTÁV Zrt. munkatársat keres Budapest és környéki 
munkavégzéssel

KAZÁNGÉPÉSZ/ KAZÁNKEZELŐ MUNKAKÖRBE

Feladatok:
• Távfelügyelt és állandó felügyeletű hőenergia-termelő 

és -továbbító berendezések napi üzemeltetési felada-
tainak ellátása,

• Az üzemeltetett berendezések fogyasztói igények szerinti 
optimális működtetése, indítása, leállítása, terhelésvál-
toztatása,

• Közreműködés a jelentkező üzemzavarok, meghibásodások 
okainak feltárásában, azok megszüntetésében,

• Részvétel karbantartási feladatokban,
• Megszakítás nélküli, váltott műszakú munkarendben történő 

munkavégzés, folyamatos gépjármű-használattal

Elvárások:
• Kazángépész/Kazánkezelő végzettség
• Minimum 3 év tapasztalat (hasonló munkakörben)
• Számítógépes ismeretek – Word, Excel, Outlook
• B kategóriás jogosítvány, napi vezetési gyakorlat

VILLANYSZERELŐ MUNKAKÖRBE

Feladatok: 
• Hőközpontok üzemeltetése,
• Hőközpontok, hőközponti berendezések elektromos 

karbantartása,
• Lakossági bejelentések kivizsgálása,
• Hőközponti és épületvillamossági üzemzavarok hibakere-

sése, diagnosztizálása

Elvárások: 
• Villanyszerelői végzettség

Májusban érkezik az elszámoló számla

Internetes számlafizetés

Csoportos beszedési megbízás



Egyenleg megjelenítés

Partner szintű egyenleg:

Szerződéses folyószámla szám:

Szerződéses folyószámla egyenlege:

Hővételezési/Felhasználási hely

Tételek státusz szűrése:

Számla kelte időszak szűrése:

Táblázat összes sorának megjelenítése egy képernyőn

Táblázat adatainak letöltése/nyomtatása PDF formátumban

Oldal

Fizetendő:

Fizetendő:

17 576 Ft

17 576 Ft

Folyószámla egyenleg bankkártyás kifizetése

Kijelölt számlák bankkártyás kifizetése

Részletfizetés kérése kijelölt számlákról
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Számla
összege

Fizetési
határidő

Kiegyenl.
dátuma

Befizet.
összeg Stá Eng

össz Kij

Hőfogyasztás
számlái 17 576 Ft 2019. 03. 18. 0 Ft NR 0 Ft

Kártyás
fizetések 4 Ft 2019. 02. 19. 2019. 02. 19. 4 Ft R 0 Ft

Kamatterhelés 4 Ft 2019. 02. 15. 2019. 02. 19. 4 Ft R 0 Ft
Hőfogyasztás
számlái 16 667 Ft 2019. 02. 15. 2019. 02. 19. 16 667 Ft R 0 Ft

Hőfogyasztás
számlái 12 392 Ft 2019. 01. 14. 2019. 01. 23. 12 392 Ft R 0 Ft

Hőfogyasztás
számlái 8 552Ft 2019. 02. 17. 2019. 01. 03. 8 552Ft R 0 Ft

Hőfogyasztás
számlái 4 520Ft 2019. 11. 14. 2018. 10. 30. 4 520Ft R 0 Ft

Hőfogyasztás
számlái 3 476 Ft 2019. 10. 15. 2018. 10. 30. 3 476 Ft R 0 Ft

Fontos Önnek a szabadideje?

Gondolt már arra, mennyi idejét veszi igénybe a postai 
csekk feladása? A sorban állásra fordított időt töltse kel-
lemesen és fizesse számláit kényelmesen, biztonságo-
san, akár otthonából.
Válassza a készpénzt és időt kímélő fizetési módokat! 

Internetes számlafizetés

A távhőszámlákat kényelmesen internetes ügyfélszolgálatunkon 
keresztül, bankkártyával egyenlítheti ki – díjmentesen –, egy 
rövid regisztrációt követően. 
Kifizethető bankkártyával a teljes folyószámla egyenleg vagy 
a kijelölt számla is. 
A fentiekhez nincs más teendője, mint felkeresni honla-
punkat (www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/
ugyintezes-interneten) és néhány adat egyszeri megadását 
követően, bankkártyájával díjmentesen, gyorsan és bizton-
ságosan, az Önnek legmegfelelőbb időpontban fizetheti 
be számláját. 
Ezzel a megoldással elkerülheti a  hosszas sorban 
állást és folyamatosan nyomon követheti számláit, 
befizetéseit. 

Csoportos beszedési megbízás

A postai csekkfeladás helyett, választhatja az úgynevezett csoportos 
beszedés fizetési módot számlái kiegyenlítésére. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy felhatalmazza számlavezető pénzintézetét arra, 
hogy jövőben távhőszámláinak fizetését folyószámlájáról teljesítse.

• Ha ezt a felhatalmazást megadja, úgy a számlájához nem 
mellékelünk csekkett.

• A FŐTÁV a számla fizetési határidejének napjára – vagy 
legkorábban az azt megelőző napra – nyújtja be a bankba 
terhelésre (elektronikusan) a beszedési állományt, tehát 
Önnek van ideje arra, hogy ha nem tartja jogosnak a 
számlakövetelést, úgy a teljesítést bankjánál letiltsa.

• Természetesen Önnek lehetősége van felső limit beállítására is, 
így kizárólag ezen összeghatárig terhelhető az Ön folyószámlája. 

A csoportos beszedési megbízás megadásához szükséges 
nyomtatvány honlapunkon (www.fotav.hu), illetve on-line ügy-
félszolgálati felületünkön (www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/
ugyfelszolgalat/ugyintezes-interneten) is elérhető. 
A csoportos beszedési megbízáshoz az alábbi adatokat 
szíveskedjen megadni:

• ügyfélazonosító (felhasználó azonosító száma), amely a 
távhőszámla első oldalán a jobb felső részében található, 
3-sal kezdődő, 8 jegyű számsor. 

• kedvezményezett neve: FŐTÁV Zrt.
• kedvezményezett azonosítója: A10941362 

A nyomtatványt a banknál bejelentett módon szíveskedjen aláírni 
és eljuttatni a FŐTÁV valamely ügyfélszolgálatára vagy postacímére 
(1509 Budapest, Pf.9.) vagy az Ön számlavezető pénzintézetéhez.
A fenti megbízást internetbankján keresztül is megadhatja, 
elektronikus formában. 

Májusban érkezik az elszámoló számla
 
A budapesti távfűtéses lakások egyenletes díjfizetéssel fizető 
ügyfelei május végén kapják kézhez az elszámoló számláikat. 
A 2019 májusában érkező elszámoló számla alapestben az 
alábbi díjtételeket tartalmazza:

• 2018. május 1. és a 2019. március 31. közötti időszakban a 
részszámlákban már kiszámlázott fűtési és/vagy melegvíz 
készítési célú hődíjakat (-) előjellel;

• Ugyanezen időszakban a hőközpontban mért – az épület 
által felhasznált – fűtési és/vagy melegvíz hőmennyiségből 
a közös képviselet által megadott arányban a lakásra jutó 
hődíjat (tényfogyasztást);

• A 2019. június havi alapdíjat;
• A 2019. április 1. és április 30. közötti időszak tényfogyasz-

tásának hődíját.

Az elszámolási időszak (2018. május 1. - 2019. április 30.) 
díjfizető változás, vagy a díjfizető által kezdeményezett díjfi-
zetési mód változás esetében 12 hónapnál rövidebb is lehet.

Tényfogyasztás figyelemmel kísérése

A részszámlák utolsó oldalán megtalálható az épület hőfogyasz-
tásából – a közös képviselet rendelkezése alapján – az adott 
ingatlanra megállapított hőfogyasztás, mint tényfogyasztás, 
továbbá a már kiszámlázott részhőmennyiségek és a tényfo-
gyasztás közötti különbözet is. Ebből adódóan Ön folyamatosan 
nyomon követheti, hogy a tényleges fogyasztáshoz képest alul-, 
vagy túlszámlázásban van-e.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be az előzőekben említett 
különbözet magyarázatát.

Szolgáltatás helye és 
megnevezése  

Fogyasztási 
időszak

Mennyisége 
és mérték
egysége

Számlázott fűtési célú 
részmennyiség

2018.05.01- 
2019.01.31 19,4976 GJ

Fűtési célú tényfogyasz-
tás mennyisége

2018.05.01- 
2019.01.31 13,8397 GJ

Fűtési célú tényfo-
gyasztás és részszám-
lázás különbözete

2018.05.01 
2019.01.31 5,6579 GJ

Számlázott melegvíz 
készítési célú részmeny-
nyiség

2018.05.01- 
2019.01.31 7,0686 GJ

Melegvíz készítési célú 
tényfogyasztás meny-
nyisége

2018.05.01- 
2019.01.31 7,6539 GJ

Melegvíz célú tényfo-
gyasztás és részszámlá-
zás különbözete

2018.05.01 
2019.01.31 0,5853 GJ

A táblázatban szereplő Fűtési célú tényfogyasztás és 
részszámlázás különbözete negatív (-) értéket mutat, amely 
túlfizetést jelent, azonban a Melegvíz célú tényfogyasztás 
és részszámlázás különbözete a táblázatban megjelenített 
értékben alulszámlázást jelöl. 
Fontos kiemelni, hogy mivel a teljes elszámolási időszak 2019. 
április 30-ig tart, így ezek az értékek az időjárás függvényében 
és a hőfelhasználási szokások változásával akár jelentősen is 
módosulhatnak.


