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Figyelemfelhívás
Tisztelt Fogyasztóink!
Törvényi kötelezettségből adódóan 2019.09.02. – 2019.10.14. 
között a FŐTÁV Zrt. megbízásából elégedettség mé-
rést végez a fogyasztók körében a társaságunk által 
megbízott BDM Best Debt Kft. Ezért kérdezőbiztosok 
kereshetik fel ügyfeleinket, akiktől minden esetben 
kérhetik az azonosítást. A felmérés segít a szolgáltatás 
minőségének javításában, az ügyfelek véleményének 
mélyrehatóbb megismerésében.
Kérjük, hogy válaszaikkal segítsék a felmérést végzők 
munkáját!
Köszönjük együttműködésüket.

elfogadja, hogy amennyiben az Önök közössége nem kötött 
társaságunkkal Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató Szerződést,

• és az Ön által igényelt kiszállás során megállapítást nyer, 
hogy a bejelentett hiba a lakó vagy egyéb tulajdonosi 
közösség vagy intézmény tulajdonában és kezelésében 
lévő hálózati elemekre vezethető vissza;

• vagy a hibakivizsgálás során megállapításra kerül, hogy 
nem áll fenn a bejelentett hibajelenség

úgy a FŐTÁV Zrt. díjat számláz ki az Ön részére. A díjak pontos 
mértékéről a honlapunkon tájékozódhat.
A kiszállási és hibaelhárítási díjakról szóló számla fi zetési 
módja minden esetben átutalás. Amennyiben ez nem megfelelő 
Önnek, kérjük csekk megküldésre vonatkozó igényét jelezze 
helyszínre kiérkező munkatársainknak.

A pontos hibakivizsgálás és a munkalap igazolásának érdeké-
ben minden esetben szükséges a bejelentést követő 4 órában 
a helyszínen tartózkodni.

Észak-pesti ügyfélszolgálat 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. Észak-pesti ügyfél-
szolgálata, új helyszínen a Váci Greens D. épületében (1138 
Bp, Váci út 121-127.) található.
Az új irodában várjuk a FŐTÁV Zrt. és DHK Hátralékkezelő és 
Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ügyfeleit adatmódosítási, számlázási, 
pénzügyi, számlafi zetési, műszaki, közös képviselői ügyekkel, 
valamint hátralékkezeléssel kapcsolatban. 
Az új irodában bankkártyás és készpénzes fi zetés is lehetséges!
Nyitvatartás: H: 8-19, K, Sz: 8-17, Cs: 8-16, 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.

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

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:
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

Észak-pesti ügyfélszolgálat
1138 Bp., Váci út 121-127. Váci 
Greens D. épület,
Reno udvarral szemben
H: 8-19, K, Sz: 8-17,
Cs: 8-16, P: 8-14



Végéhez közeledik a Kéménymentes belváros 
I. üteme
Szeptember 2-tól visszakapták az autósok a Kossuth 
Lajos utcát és a Március 15. teret

Tovább folytatódnak a távhőfejlesztési beruházások Bu-
dapesten, összesen 110 kilométer gerincvezeték épül a 
város különböző pontjain a meglévő 1100 kilométerhez 
a Főtáv Fővárosi hőgyűrű elnevezésű programjában. 
Iskolakezdésre a megszűntek a forgalomkorlátozások 
a Kossuth Lajos utcában és a Március 15-e téren. A 
programmal az a fővárosi távhőszolgáltató célja, hogy 
összekösse a hőkörzeteket, így növelve az ellátásbiz-
tonságot és kialakítva a hőerőművek közti árversenyt. 

A hőgyűrű kiépítésével a jelenleginél jóval több épület csatla-
kozhat a szolgáltatáshoz, márpedig annál környezetbarátabb a 
város, annál tisztább a levegője, minél többen veszik igénybe 
a lehetőséget. A teljes hőgyűrű-beruházás környezetvédelmi 
számításait alapján az látszik, hogy 15-17 ezer tonna szén-
dioxid kibocsátását takaríthatja meg a főváros évente, ami 2000 
hektárnyi erdő felvevőképességét jelenti, a jelenleg teljesen 
távhőmentes belváros 45 ezer lakásának átállása pedig évi 
67 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátás elmaradását jelentené. 
A Fővárosi hőgyűrű projekt része a Kéménymentes belváros 
program. Ennek egyik sarokpontjának kivitelezése, a távhő-
vezeték áthúzása az Erzsébet híd alján, a végéhez közeledik. 
A Március 15. tér és a Rác fürdő környéke, a Döbrentei tér is 
hamarosan a korábbi állapotába kerül vissza. 

A pesti oldalon a társaság folytatja a Kossuth Lajos utcai alag-
út föld alatti fúrását, ahol a felszínen szeptembertől 2-től, az 
iskolakezdésre már megszűntek a sávelhúzások, közlekedési 

kellemetlenségek. Ugyancsak a szeptemberi iskolakezdésre 
visszakapták az autósok a Március 15.-e teret, ahol újra lehet a 
hídra le és felhajtani.  A Szabad sajtó úton november közepéig 
marad a forgalomkorlátozás, ami az eddigiekhez képest kevés-
bé lassítja a forgalmat, mert kétszer két sávon haladhatnak az 
autósok a hídon. Attól kezdve egy sávra szűkül majd az építési 
terület december 15-ig, amikorra visszaállítják az eredeti állapotot. 

Elkezdődött a fűtési időszak
Szeptember 15-én megkezdődött a fűtési időszak. A FŐTÁV 
Zrt. azon fogyasztói körben, ahol a felhasználói közösség és 
a távhőszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés 
mellékletét képező üzemviteli megállapodásban vagy külön 
megrendelésben a lakóközösség másképp nem rendelke-
zett, el is indította a fűtést. A FŐTÁV már szeptember 1-jétől 
elkezdte az épületek hőközpontjainak fűtési időszakra való 
felkészítését. Ennek során a szabályzóműszerek és keringtető 
szivattyúk ellenőrzésén túl a szolgáltató elvégzi a szekunder 
(lakóközösséghez tartozó) fűtési hálózat központi légtelenítését 
is, a rendszerekben esetlegesen megrekedő levegő okozta 
panaszok kiküszöbölése érdekében. 

A felkészítés után a fűtési rendszert nem ajánlott üríteni, mert 
akkor ez a munka eredménytelen, továbbá fűtési panaszokhoz 
vezethet.
A hatékony légtelenítés érdekében kérjük, hogy a radiátor-
szelepeket tartsák teljesen nyitott állapotban, különben a 
szakszerű központi légtelenítést nem lehet elvégezni. Ameny-
nyiben épületükben a fűtési szolgáltatás elindul és megfele-
lően működik, a radiátor szelepeket szíveskedjenek az Önök 
által kívánt értékre állítani (pl.: amennyiben egy helyiséget 
nem kíván fűteni, úgy a radiátorszelepet a legkisebb értékre 
célszerű állítani). 

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 honlapunkat 
(www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/ugyin-
tezes-interneten) és néhány adat egyszeri megadását köve-
tően, bankkártyájával díjmentesen, gyorsan és biztonságosan, 
az Önnek legmegfelelőbb időpontban fizetheti be számláját. 

Műszaki hibabejelentés
Műszaki hibabejelentését megteheti az online ügyfélszolgálati 
portálunkon is. Az internetes ügyfélszolgálatunkon a nap 24 
órájában gyorsan, kényelmesen intézheti a távhőszolgáltatással 
kapcsolatos ügyeit, a műszaki hibabejelentést is.

Tájékoztatjuk, hogy az épületen belüli fűtési és melegvíz-há-
lózat karbantartása a tulajdonosi közösség feladata, mivel az 
a közösség tulajdonát képezi.

Társaságunknak tett műszaki hibabejelentésével a bejelentő 


