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Egyszerű és biztonságos fizetés mód 
Csoportos beszedési megbízás

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 telefonos ügyfélszolgálata 
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 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.

Online ügyfélszolgálat

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. 

Postacím: BKM Nonprofit Zrt. FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió 

1509 Budapest Pf. 9. 

Web: www.fotav.hu  E-mail: fotav@fotav.hu

Javasoljuk, hogy személyes ügyintézés helyett használja az Online 
ügyfélszolgálatot (https://ugyfelszolgalat.fotav.hu/), ahol a nap 24 
órájában intézheti ügyeit.

Karrier lehetőség a BKM Nonprofit Zrt.-nél 

A BKM jelenlegi dolgozói létszáma magasabb, mint az összeolva-
dás előtti tagtársaságoké (BTI, FŐKÉTÜSZ, FŐKERT, FKF, FŐTÁV) 
együttesen volt. Ennek ellenére a Társaságnál jelenleg több száz 
állás betöltetlen. 

A betöltetlen álláslehetőségek a BKM által ellátott, létfontosságú 
közszolgáltatások széles körét fedik le, a társaság folyamatosan 
várja például kazángépészek, hulladékrakodók, gépjárművezetők, 
kegyeleti munkatársak, szerelők, segédmunkások, minősített he-
gesztők, kertésztechnikusok, karosszérialakatosok, vagy éppen 
kontrolling-, és adóügyi szakemberek, ügyfélszolgálati munkatár-
sak, beruházási projektmenedzserek, IT-hálózati rendszermérnö-
kök, műszaki statikus tervezők és projektelőkészítő mérnökök je-
lentkezését.

A BKM igény szerint lakhatási lehetőséget is biztosít saját tulajdo-
nú szállásain (Bp. XV., Károlyi Sándor u. 19-121., Bp. III. Testvérhe-
gyi út 4., Bp. X., Kozma u. 8-10.) Fontos kiemelni, hogy a Budapes-
ti Közművek jelentős forrásokat biztosít a munkatársak képzésére, 
átképzésére, illetve a munkakörük ellátásához szükséges speciális 
oktatásokra és szakismeretek elsajátítására. 

A budapesti közszolgáltatások színvonalának folyamatos biztosí-
tása mindannyiunk közös érdeke.

A nyitott pozíciókért kérjük, látogassanak el a BKM karrier oldalára 
(https://www.budapestikozmuvek.hu/bkm-nonprofit-zrt-
allasajanlatok).
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Egyszerű és biztonságos fizetés mód - Csoportos 
beszedési megbízás 

Amennyiben Ön rendelkezik lakossági folyószámlával, úgy a postai 
sorbaállás helyett, választhatja a kényelmes és készpénzkímélő 
csoportos beszedés fizetési módot számlái kiegyenlítésére. 

Csoportos beszedésre vonatkozó megbízást számlavezető bank-
jánál adhat meg, vagy interneten, amennyiben rendelkezik inter-
netbanki szolgáltatással. 

A csoportos beszedési megbízáshoz az alábbi adatokra van szükség:

• ügyfélazonosító (felhasználó azonosító száma, amelyet a táv-
hőszámlán talál meg);

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

A távhőszámlák összegének leemelését akkor tudjuk megkez- 
deni a megbízáson szereplő bankszámláról, miután a Bank  
a megbízást regisztrálta, és az arról szóló elektronikus (GIRO 
rendszeren keresztül) értesítés beérkezett társaságunkhoz. 

Ha ezt a felhatalmazást számlavezető bankjánál megadja, úgy 
a BKM FŐTÁV-os számlájához nem mellékelünk a továbbiakban 
csekket. Társaságunk a számla fizetési határidejének - vagy leg-
korábban az azt megelőző - napjára nyújtja be számlavezető 
bankjához terhelésre (elektronikusan), tehát Önnek mindenképp 
van ideje arra, hogy ha nem tartja jogosnak a számlakövetelést, 
úgy a kapcsolatot Társaságunkkal felvegye, az egyeztetésig a tel-
jesítést bankjánál letiltsa. Emellett lehetőség a felső limit beállí-
tása is, amelyet szintén számlavezető bankjánál kezdeményezhet. 

Elindult a BKM Nonprofit Zrt. FKF Hulladékgazdálko-
dási Divíziójának éves lomtalanítási programja

A budapesti lakosság minden évben igénybe veheti az FKF éves, 
meghatározott időpontban történő, külön díjazás nélküli lomta-
lanítási szolgáltatását, melynek keretében lehetősége van meg-
válni a háztartásoknál keletkezett nagydarabos hulladékoktól. 
A BKM hulladékgazdálkodási divíziója a lomtalanítási időponto-
kat a kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozza meg, 
a munkaszüneti napok figyelembevételével. A kerületeket a FKF 
körzetekre osztotta, amelyekből koncentráltan, egy-egy nap alatt 
szállítja el a lomokat, gyorsan felszámolva ezzel az esetleges 
akadályt a közterületeken.

A lomok kikészítésének pontos időpontjáról és módjáról 
az FKF honlapján (www.fkf.hu) tájékozódhat, továbbá előze-
tesen értesítő útján, a Társaság írásban is tájékoztatja az érin-
tett lakosságot. Az elszállítás az előző évek gyakorlatával 
megegyező módon, a kihelyezést követő napon történik.

A lomtalanítást követően az FKF Köztisztasági Divíziója elvégzi 
az úttest takarítását, ugyanakkor az ingatlan előtti terület és a jár-
daszakasz megtisztítása az ingatlan tulajdonosának, üzemeltető-
jének, használójának kötelessége.

A budapesti háztartások a lomhulladéktól nemcsak az arra kije-
lölt lomtalanítási napon válhatnak meg, azok az egész év során 
beszállíthatók az alábbi hulladékudvarokba:

• 1151 Budapest, Károlyi Sándor u. 166.
• 1186 Budapest, Besence u. 1/a.
• 1225 Budapest, Nagytétényi út 335.

A lomokat előzetes időpontfoglalást követően lehet leadni az 
udvarokban, alkalmanként 150 kg, egy évben maximum 1200 kg 
mennyiségig. A hulladékudvarok szolgáltatásait a budapesti 
lakosok igazolások bemutatását követően, hulladékfajtánként 
meghatározott napi és éves limitig díjmentesen vehetik igénybe. 
További részletek: www.fkf.hu

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

2021. július elsejétől még több budapesti részesülhet 
a Fővárosi Lakásrezsi-támogatásban, és a támogatás 
igénybevétele is egyszerűbbé vált. A Fővárosi Önkormányzat 
1996 óta működtetett a Hálózat Alapítványon keresztül egy 
kiterjedt rezsitámogatási programot, amely budapestiek tízezrei 
számára segített a közműszámlák kifizetésében. A Fővárosi 
Közgyűlés tavaly tavasszal döntött a Fővárosi Lakásrezsi-
támogatás újraindításáról, amely idén július elsejétől még több 
budapesti számára vált hozzáférhetővé. 

A távhődíj-támogatás havi 2000 Ft-tal csökkenti a fizetendő 
távhőszolgáltatási díj összegét. Az igénylőlapok a Főpol-
gármesteri 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  
lakásfenntartási 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: 
 halozatalapitvany.hu  |  budapest.hu/lakasrezsi-tamogatas
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