
Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

Dél–budapesti ügyfélszolgálat
1116 Bp., Barázda u. 20–30. 
H, K, Sz: 8–16; Cs: 10–18; 
P: 8-14

Kelet–pesti ügyfélszolgálat
1106 Bp., Örs vezér tere 25. 
Árkád Üzletközpont, 
2/a parkoló szint
H, K, Sz: 9–18; Cs: 8–20 (pénztár 
19.30-ig), P: 9–15

Észak–pesti ügyfélszolgálat
1134 Bp., Váci út 23-27. Fővárosi 
Vízművek székház 
H: 8–20 (pénztár 19.30-ig), 
K, Sz, Cs: 8–17; P: 8–14 

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

Várjuk Ügyfeleinket a Budai Ügyfélszolgálati 
Központban, a Fő utcában.

FŐTÁV HÍRLEVÉL 11
2016Tudta-e Ön, hogy…?

A távfűtéses Várkert Bazár eredetileg Ybl Miklós tervei sze-
rint épült meg 1875 és 1883 között, neoreneszánsz stílusban. 
Az épület a második világháború alatt súlyosan megrongá-
lódott, felújítására egészen 2014-ig kellett várni. Azóta ismét 
régi pompájában tündököl, és a budapestiek közkedvelt helye 
lett. Idén, november 27-e és december 23-a között egyebek 
mellett adventi vásárral, Omega karácsonyi nagykoncerttel, 
kézműves foglalkozásokkal, ügyességi játékokkal, valamint 
interaktív gyermekelőadásokkal várja hétvégenként a kicsiket 
és a nagyokat egyaránt.  

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 lehetőségük van 
az ügyfeleknek.

Elérhetőség: 06-1-700-7000

Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válasszák a ké-
nyelmes online időpontfoglalást honlapunkon, a Lakossági ügyfelek/
Ügyfélszolgálat/Ügyintézés személyesen menüpontban!  

Abban az esetben, ha írásban fordulnak társaságunkhoz, javasoljuk, 
hogy a honlapunk (www.fotav.hu) nyitólapján elérhető „Írjon 
nekünk” elektronikus csatornát használják. 

Ügyfélszolgálataink decemberi nyitva tartása 
Segítség az online ügyintézéshez
Átalánydíjas üzemeltetést támogató 
szerződés



Amennyiben több hővételezési/felhasználási hely is kapcsolódik 
az Ön regisztrációjához, kérjük, elsőként szíveskedjen kiválasz-
tani a legördülő menüből azt, melyre a szolgáltatást igénybe kí-
vánja venni. 
A továbblépéshez az oldal alján – a vonatkozó tájékoztatás el-
olvasását követően – szíveskedjen kipipálni a jelölőnégyzetet, 
amellyel nyilatkozik, hogy a feltételeket elolvasta és elfogadja. 
Ezt követően folytatható a megrendelés.

A megrendeléskor kérjük, szíveskedjen a kötelező (piros csillag-
gal jelölt) mezőket teljes körűen kitölteni. A mezők egymást köve-
tő sorrendben töltendők ki, mivel minden mező értékkészlete az 
előtte kiválasztott mező értékétől függ.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ürítés/töltés tervezett dátu-
mának – a megrendelés napjához viszonyítva – leghamarabb 2 
munkanappal későbbre eső nap adható meg. 
Az „Értesítési telefonszám” automatikusan kitöltésre kerül, 
amennyiben a nyilvántartásunkban szerepel telefonszám, mely 
természetesen felülírható az adott bejelentésre vonatkozóan, 
vagy rögzíthető általános elérhetőségi számként is. Mobilszám 
esetén a „Mobilszám” jelölőnégyzetet szíveskedjen kipipálni. 
Az adatok rögzítését követően kattintson a zölddel kiemelt „Ürí-
tés/töltés megrendelése” gombra kattintani.

Végül erősítse meg a megrendelést az „Elfogadom” gombra 
kattintva.

Az online ügyfélszolgálatunk használatához segítséget nyújtó 
sorozatunk végéhez értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmét! 
Bízunk abban, hogy internetes ügyfélszolgálatunk segítséget 
nyújt Önnek a távhőszolgáltatással kapcsolatos ügyek gyors és 
kényelmes intézésében.
Szívesen vesszük, ha a rendszer működésével kapcsolatos véle-
ményét, tapasztalatait megosztja velünk.  Kérjük, ezt rögzítse az 
erre kialakított „véleményládában”.

Kiszállási díj

Kiszállási díjat abban az esetben számláz a szolgáltató, ameny-
nyiben a felhasználó/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 10 400 Ft + Áfa (27 %), azaz összesen 
bruttó 13 208 Ft, amely a kiszálláson túl magában foglalja a kis 
anyagköltségű hibaelhárítást is.
Számos fórumon tájékoztatjuk folyamatosan az ügyfeleinket ar-
ról, hogy a FŐTÁV Zrt. üzemeltetési felelőssége a hőközpontig 
tart. A hőközponton túl a fűtési és melegvízrendszer (csövek, 
radiátorok stb.) állapotáért, azok üzemeltetéséért, így a meghi-
básodások javíttatásáért az épület tulajdonosa a felelős. Ameny-
nyiben a hibaelhárítás számlázandó anyag felhasználását teszi 
szükségessé, és az a helyszínen nem áll rendelkezésre, úgy a 
fogyasztóval egyeztetett időpontban végezzük el.

Átalánydíjas üzemeltetést támogató szerződés

Az átalánydíjas üzemeltetési támogatás díja 200 Ft + Áfa (27%), azaz 
bruttó 254 Ft/hó/lakás. A szerződést a lakóközösség képviselete jo-
gosult megkötni a FŐTÁV Zrt.-vel. A szerződéssel rendelkező lakó-
közösségeknek a FŐTÁV biztosítja a hőközponton túli rendszeren 
keletkezett hiba bejelentése esetén a díjmentes kiszállást, a fűtési és 
a használati melegvízhálózat elemeinek meghibásodásából adódó 
gyorsjavítást, a fűtési/használati melegvízhálózat légtelenítését, illet-
ve a fűtési- és a használatimelegvíz-hálózat alulfűtést és túlfűtést oko-
zó problémáinak behatárolási javítását. A szolgáltatások kiterjednek 
az egyes épületrészekre, lakásokra, közösségi terekre. 

Ügyfélszolgálataink decemberi nyitva tartása 

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk 
Önöket a FŐTÁV Zrt. ügyfélszolgálatainak 
decemberi nyitva tartásáról. 
December 14-én (szerdán) a személyes ügyfélszolgálati irodáink 
és a telefonos ügyfélszolgálat is délután 16 óráig érhető el. Ezen 
a napon a Csepeli Városgazda ügyfélszolgálati irodájában 15 
óráig fogadjuk az ügyfeleket. Megértésüket köszönjük.

Az ünnepi nyitva tartás: 
Napok Kelet-pesti 

ügyfélszolgálat 
Észak-pesti 
ügyfélszolgálat

Dél-budapesti  
ügyfélszolgálat

2016.12.23. 
péntek 8.00–12.00 8.00–12.00 8:00-12:00 

2016.12.27. 
kedd Zárva 8.00–17.00 Zárva 

2016.12.28. 
szerda Zárva 8.00–17.00 Zárva 

2016.12.29. 
csütörtök Zárva 8.00–20.00 Zárva 

2016.12.30. 
péntek Zárva 8.00–12.00 Zárva 

Napok Telefonos ügyfélszolgálat

2016.12.23. péntek 8.00–12.00

2016.12.27. kedd 8.00–17.00

2016.12.28. szerda 8.00–17.00

2016.12.29. csütörtök 8.00–20.00

2016.12.30. péntek 8.00–12.00

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy műszaki hibabejelentő vo-
nalunk 0-24 óráig hívható az ünnepi nyitva tartás alatt is. Elérhe-
tősége: 06-1-700-7000

Segítség az online ügyintézéshez

Ürítés/töltés megrendelése
Az ürítés/töltés megrendelése az alábbi menüpontból érhető el: 

Üzemviteli megállapodás megjelenítés

Hőközpont kapcsolások

Online ügyek

Műszaki hibabejelentés

Ürítés/töltés megrendelés

Légtéfelmérés megrendelés

Számlázás Pénzügyek Adatok Műszaki ügyek

Az ürítés töltés szolgáltatást megrendelem.

Elfogadom Elutasítom

Ürítés/töltés megrendelése

H1

1144 Budapest

Tájékoztatjuk, hogy a fűtési 
rendszer ürítésére vonatkozó 
igényét a tervezett munka 
megkezdése előtt minimum 
2 munkanappal tudja 
megrendelni. Kérjük, hogy 
az épületben a tervezett 
munkát ehhez igazítsa!

Hővételezési/Felhasználási hely  
azonosító

ü Ürítés/Keringtetés leállítási és a Töltés/Keringtetés indítási feltételeket elolvastam és azokat elfogadom

Hővételezési hely címe:

1144 utca      7. em.  1.

      utca        7. em.   1.

Ürítés / töltés megrendezéshez tovább

i

Ürítés/töltés megrendelése

H1Hővételezési/Felhasználási hely cím:

Kizárólag a helyszínen átadott, aláírt és hiánytalanul kitöltött ürítés/töltés megrendelő esetén tudjuk a rendszert 
leüríteni. A megrendelő nyomtatvány itt érhető el. Kérjük, azt a helyszínre kiérkező kollégánknak adja át! 

1144 utca   7. em. 1.

ü Mobilszám

 Kívánja felülírni a rendszerünkben szereplő elérhetőségét?

ü Az adatkezelési eljárást elfogadom.

ü Ürítés/Keringtetés leállítási és a Töltés/Keringtetés indítási feltételeket elolvastam és azokat elfogadom

fűtés

ürítést/kizárást kér

Kérem, válasszon!

épületben

2016.10.29.

+36

Érintett szolgáltatás: 

Kívánt szolgáltatás: 

Helye:

Ürítés /Keringetés leállítás/Töltés / Keringetés visszaindítás tervezett kezdő dátuma: *

Ürítés /Keringetés leállítás/Töltés / Keringetés visszaindítás tervezett kezdő időpontja: *

Értesítési telefonszám:

Ürítés/töltés megrendelése


