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Szeptember 15-én elkezdődik a fűtési időszak.

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

1116 Bp., Barázda u. 20–30. DÉL-BUDAPESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

H: 8–16 K: 8–16 Sz: 8–16 Cs: 9–18 P: 8–14

1106 Bp., Örs vezér tere 25. KELET-PESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

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

1138 Bp., Váci út 121–127. ÉSZAK-PESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Váci Greens D. épület, Reno udvarral szemben

H: 8–19 K: 8–17 Sz: 8–17 Cs: 8–16 P: 8–14

1027 Bp., Fő u. 47. BUDAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONT

H: 8–16 K: 10–18 Sz: 8–16 Cs: 8–16 P: 8–14

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Nonprofit Zrt. telefonos 
ügyfélszolgálata hívásaikat munkanapokon hétfőtől szerdáig 8 és 16 
óra között, csütörtökön 8-tól 20 óráig, pénteken pedig 8 és 15 óra 
között fogadja. A műszaki hibabejelentésre a nap 24 órájában 
lehetőségük van az ügyfeleknek.

Elérhetőség: 06-1-700-7000

Abban az esetben, ha írásban fordulnak társaságunkhoz, a gyorsabb 
ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy a fotav@fotav.hu e-mail címre 
küldjék el megkereséseiket.

A felhatalmazásról elektronikus úton értesíti társaságunkat 
a pénzintézet, amely alapján megkezdjük a távhőszámlák leeme-
lését a megbízáson szereplő bankszámlaszámról. Ön az inter-
netbankján, illetve bankszámlakivonatán keresztül nyomon kö-
vetheti a terhelések teljesülését.

Amennyiben az előzőekben említett elektronikus díjfizetési mó-
dok egyikét választja, szíveskedjen jelezni a telefonos ügyfélszol-
gálatunkon - 06-1-700-7000-es hívószámon - ez esetben a táv-
hőszámlák mellé a csekket nem kézbesítjük.  

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-hálózat 
karbantartása a tulajdonosi közösség feladata, mivel az a közös-
ség tulajdonát képezi.

Társaságunknak tett műszaki hibabejelentésével a bejelentő 
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 kö-
zösség 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 Nonprofit Zrt. díjat számláz ki az Ön részére. A dí-
jak pontos mértékéről a honlapunkon tájékozódhat.

A kiszállási és hibaelhárítási díjakról szóló számla fizetési módja 
minden esetben átutalás. Amennyiben ez nem megfelelő Önnek, 
kérjük, csekk megküldésre vonatkozó igényét jelezze helyszínre 
kiérkező munkatársainknak.

A bejelentőnek a pontos hibakivizsgálás és a munkalap igazolá-
sának érdekében minden esetben szükséges a bejelentést kö-
vető 4 órában a helyszínen tartózkodnia.

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. 

Postacím: FŐTÁV Nonprofit Zrt. 1509 Budapest Pf. 9. 

Web: www.fotav.hu  E-mail: fotav@fotav.hu
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Elkezdődött a fűtési időszak

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. szeptember 1-jétől elkezdte az épületek 
hőközpontjainak fűtési időszakra való felkészítését, szeptember 
15-én pedig megkezdődik a fűtési időszak. 

A fenti időpontra, de legkésőbb a rendelkezésre állási időszak 
végére, október 15-ére a FŐTÁV a szolgáltatói berendezéseket 
fűtésre alkalmas állapotba helyezi a mintegy 240 ezer háztartási 
és 7 ezer vállalati, intézményi fogyasztó számára.

A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a táv-
hőszolgáltatás kötelező rendelkezésre állási időszaka szeptember 
15-étől május 15-éig tart. Ennek megfelelően szeptember 15-étől 
a FŐTÁV a fűtésszolgáltatást az egyes lakóközösségek üzemvi-
teli megállapodásában rögzített értékekhez igazodva vagy eseti 
megrendelésnek megfelelően indítja el, ami azt jelenti, hogy a fű-
tést a szabályozó elektronika a külső hőmérséklet változása sze-
rint automatikusan szabályozza, kapcsolja ki vagy be.

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. azon fogyasztói körében, ahol a felhasz-
nálói közösség és a távhőszolgáltató között létrejött közszolgál-
tatási szerződés mellékletét képező üzemviteli megállapodásban 
vagy külön megrendelésben a lakóközösség másképp nem ren-
delkezett, elindította a fűtést. Ezt megelőzően a szabályzóműsze-
rek és keringtető szivattyúk ellenőrzésén túl a szolgáltató elvé-
gezte a szekunder (lakóközösséghez tartozó) fűtési hálózat 
központi légtelenítését is, a rendszerekben esetlegesen megre-
kedő levegő okozta panaszok kiküszöbölése érdekében. 

A felkészítés után a fűtési rendszert nem ajánlott leüríteni, mert 
akkor ez a munka eredménytelen, továbbá fűtési panaszokhoz 
vezethet.  

Amennyiben épületükben a fűtési szolgáltatás elindul és megfe-
lelően működik, a radiátorszelepeket szíveskedjen az Ön által 
kívánt értékre állítani (pl.: ha egy helyiséget nem kíván fűteni, úgy 
a radiátorszelepet a legkisebb értékre célszerű állítani).

A Fővárosi Lakásrezsi-támogatás évente akár 24 000 
forinttal csökkenti a rezsiszámlákat!

2021. július elsejétől még több budapesti részesülhet a Fő-
városi Lakásrezsi-támogatásban, és a támogatás igénybe-
vétele is egyszerűbbé vált. A Fővárosi Önkormányzat 1996 óta 
működtetett a Hálózat Alapítványon keresztül egy kiterjedt re-
zsitámogatási programot, amely budapestiek tízezrei számára 
segített a közműszámlák kifizetésében. A Fővárosi Közgyűlés 
2020 tavaszán döntött a Fővárosi Lakásrezsi-támogatás újrain-
dításáról, amely idén július elsejétől még több budapesti számá-
ra vált hozzáférhetővé. 

A távhődíj-támogatás havi 2 000 Ft-tal csökkenti a fizetendő 
távhőszolgáltatási díj összegét. Az igénylőlapok a Fő- 
polgármesteri Hivatal és a kerületi polgármesteri hivatalok 
ügyfélszolgálati irodáin tölthetők ki és adhatók le.

A támogatásra – többek között – azok a távhőszolgáltatást igény-
be vevő háztartások jogosultak, amelyekben valaki kerületi la-
kásfenntartási támogatásban, magasabb összegű családi pót-
lékban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ápolási 

díjban, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadéká-
ban, álláskeresési járadékban vagy foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesül vagy közfoglalkoztatott, az álláskeresők 
nyilvántartásában szereplő, de ellátásban nem részesülő mun-
kanélküli vagy védendő fogyasztó. 

Egy háztartás egy időben vagy a távhődíj-támogatást, vagy 
a víz-, csatorna- és szemétszállítási díjtámogatást veheti 
igénybe. 

Részletes információk:
• www.halozatalapitvany.hu
• www.budapest.hu/lakasrezsi-tamogatas

Fizesse távhőszámláit kényelmesen otthonról, meg-
újult ügyfélszolgálati portálunk segítségével!

Megújult a FŐTÁV Nonprofit Zrt. ügyfélkezelési rendszere és 
ennek részeként az online ügyfélszolgálati portál is. 

Az új rendszernek köszönhetően ügyfeleink egy könnyen kezel-
hető, felhasználóbarát felületen intézhetik a távhőszolgáltatással 
kapcsolatos ügyeiket. Az új ügyfélportál mögött működő, Euró-
pában is a legkorszerűbbnek számító ügyviteli informatikai rend-
szer lehetőséget ad arra, hogy a FŐTÁV ügyfélkezelése a jövőben 
magasabb szintet képviseljen. 

A távhőszámlákat - postai feladás helyett - egy rövid regisztrá-
ciót követően a honlapunkon elérhető, megújult internetes ügy-
félszolgálatunkon is rendezheti bankkártyával, ahol figyelemmel 
kísérheti befizetései könyvelését, és az éppen aktuális egyenle-
gét. 

Emellett egyéni utalást is kezdeményezhet az OTP Banknál 
vezetett 11794008-20521556-00000000 számú folyószámlánkra. 
Az utalás közleményében a kiegyenlíteni kívánt számla sorszámát 
mindenképpen szükséges megadni.

Amennyiben csoportos beszedési megbízással szeretné a táv-
hőszámláit rendezni, az alábbi adatokat szükséges megadnia 
számlavezető bankjánál:

• ügyfél-azonosító (a távhőszámlán szereplő, 2-es vagy 
3-as számmal kezdődő felhasználó azonosító száma)

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