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Jó tudni – Jóváírások, túlfi zetések rendezése

Tudta-e Ön, hogy a távhőszámla első oldalán minden hónapban tájékozódhat az aktuális egyenlegéről? A havon-
ta kibocsátásra kerülő távhőszámlák első oldalának középső harmadában egy bekeretezett szövegrészben minden 
hónapban informálódhat a FŐTÁV Zrt. nyilvántartásában szereplő adott napig könyvelt tételek alapján nyilvántartott 
egyenlegéről. A rovat fi gyelemmel kisérésével megelőzhető egy esetlegesen nem várt hátralék keletkezése. 

Fontos, hogy, ha Ön jóváíró számlát kap és nincs hátraléka, úgy társaságunk a jóváírás összegét a számla postázását 
követő néhány napon belül visszautalja Önnek.

•  Amennyiben a FŐTÁV ismeri az Ön bankszámlaszámát (pl.: csoportos felhatalmazással fi zet, vagy “csak úgy” meg-
adta számlaszámát), akkor a visszautalás arra a bankszámlára történik. Ez a leggyorsabb és legkényelmesebb 
módja annak, hogy Ön minél hamarabb hozzájusson a jóváírt összeghez. Kérjük ennek érdekében amennyiben 
még nem tette meg, a jóváíró számla kézhezvételekor adja meg bankszámlaszámát telefonon a 06 40 200 108-as 
telefonszámon, vagy személyesen bármelyik Ügyfélszolgálati Irodánkban.

•  Amennyiben társaságunk számára nem ismert az Ön bankszámlaszáma, és nem kívánja megadni, úgy megpróbáljuk 
a pénzt postai úton eljuttatni Önhöz, eredménytelenség, vagy jelentősebb összeg esetén levélben jelezzük, hogy 
bármely Ügyfélszolgálati Irodánkban felveheti azt. Ez utóbbi megoldás esetén Ön később jut pénzéhez, ráadásul ez 
az eljárás a FŐTÁV-nak is jelentős többletköltséget okoz. Amennyiben a készpénzfelvételre a személyes megkeresést 
választja, a minimális várakozás érdekében előzetesen honlapunkon (www.fotav.hu) időpontot foglalhat.

Természetesen az aktuális egyenlegéről a számlákon túlmenően naprakészen tájékozódhat internetes ügyfélszolgálati 
felületünkön is, ahol egy rövid regisztrációt követően Folyószámla-egyenleg egyeztetésen túlmenően a következő 
ügyeket is gyorsan és kényelmesen intézheti: Díjfi zető-változás bejelentése, Részletes befi zetés-kimutatás kérése, 
Fizetési mód változtatása, Számlázási cím módosítása, Kiállított számlák megtekintése, Számlaképek letöltése, Fogyasztási 
adatok lekérése, Műszaki ügyintézés – Fűtés és HMV hibabejelentés, Légtérfelmérés megrendelése. 
A regisztrációhoz kérjük, látogasson el a www.fotav.hu weboldalra.

 A hivatalos fűtési szezon kezdetétől, azaz szeptember 15-étől a FŐTÁV Zrt. megkezdi a fűtést, amennyiben a felhasználói 
közösség és a távhőszolgáltató között létrejött közüzemi szerződés mellékletét képező üzemviteli megállapodásban a lakókö-
zösség másképp nem rendelkezett.

Társaságunk működését, az általunk nyújtandó szolgáltatás paramétereit a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és 
az annak végrehajtásáról szóló 157/2005-ös Kormányrendelet, és a 83/2005-ös és 84/2005-ös Budapest Főváros Önkormány-
zatának rendeletei szabályozzák.
Az elmúlt években társaságunk alkalmazta a fűtési idény fogalmát is, amely az október 15 és április 15 közötti időszakra 
vonatkozott. A hőközponti berendezések korszerűsítése mára már feleslegessé teszi a fűtési időszakon belüli fűtési idény 
intervallum alkalmazását. A legkorszerűbb megoldás az, amikor az üzemviteli megállapodásban rögzített dátumok kö-
zötti időszakban a hőközpontok szabályozó elektronikája a külső hőmérséklet változása szerint automatikusan kapcsolja 
ki és be a fűtést. Szeptember 15-ét követően pedig a FŐTÁV Zrt. a rendeletben rögzítetteknek megfelelően valamennyi 
épületben készenlétbe helyezi a hőközpontokat.

A zavartalan fűtésindítás feltétele, hogy az épületek fogyasztói tulajdonban levő központi fűtési rendszere is üzem-
kész, ellenőrzött, kipróbált állapotban legyen, a radiátorok elzárói (amennyiben van ilyen) nyitott állapotban legyenek. 
A felkészített központi fűtési rendszer szükség esetén rövid idő alatt üzembe helyezhető. Amennyiben az épületben 
fűtési problémát tapasztalnak, keressék az épület közös képviselőjét, aki az épületet üzemeltető felelős személyként 
eljárhat a probléma megoldásában.

Közeledik a fűtésszezon…



Dél-budapesti ügyfélszolgálat

1117 Október 23. u. 8–10. Allee Bevásárlóközpont, II. em. 

H, K, Sz, P: 8–18; Csüt.: 8–20

Ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartási rendje:

Észak-pesti ügyfélszolgálat

1138 Váci út 135-139. BSR Center, C lépcsőház, fsz.

H, K, Sz, P: 8–18; Csüt.: 8-20

Kelet-pesti ügyfélszolgálat

1106 Örs Vezér tere 25. Árkád Üzletközpont, II. em.

H, K, Sz, P: 8–18; Csüt.: 8-20

A FŐTÁV Zrt. az alábbi kék számon fogadja ügyfelei hívását munkanapokon 8:00-tól 17:00, hétfőn 8:00-tól 20:00 óráig:

06-40-200-108

 A Társaságunk által kiállított távhőszámlák eseti banki utalással a következő bankszámlaszámokon egyenlíthetők ki*:

OTP Bank: 11794008 - 20521556 - 00000000
Budapest Bank: 10102093 - 02960400 - 01000008
MKB Bank: 10300002 - 20105963 -  70143285

*A nem távhőszolgáltatással kapcsolatos számlák átutalása kizárólag a Budapest Banknál vezetett számlaszámra történhet. 

Amennyiben eseti átutalással egyenlíti ki távhőszámláit, úgy kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze a bankszámlaszámot, 
és a közlemény rovatba minden alkalommal tüntesse fel 3-mal, vagy 2-vel kezdődő 8 számjegyű ügyfélazonosítóját, melyet a 
havonta megküldött számlák jobb felső részén a fi zetési és teljesítési határidő alatt találhat.

 Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2012. szeptember 1-jétől a Csepeli ügyfélszolgálati irodánkat bezárjuk. Az 
iroda utolsó nyitvatartási napja: 2012. augusztus 31-e. Az ügyintézés zökkenőmentessége érdekében 2012. szeptember 
1-jétől az Allee-ban, az Árkádban és a Váci úton lévő irodáinkban hosszított nyitva tartással biztosítjuk ügyfeleinknek a 
személyes ügyfélkiszolgálás lehetőségét (hétfőtől szerdáig, valamint pénteken reggel 8.00 és este 18.00 óra között, míg 
csütörtökön reggel 8.00 és este 20.00 óra között). 

Megértésüket köszönjük!

Eseti utalás – bankszámlaszámok

2012. szeptembertől 3 ügyfélszolgálati iroda

Fizesse távhőszámláját a Díjnet ingyenes elektronikus rendszerében!

Internetes ügyfélszolgálat – JELSZÓVÁLTOZTATÁS

  A sárga csekk és a sorban állás helyett válassza Ön is a kényelmes, megbízható, környezetbarát, elektronikus 
számlarendszert, ahol többféle fi zetési mód áll az Ön rendelkezésére! Választhatja a csoportos beszedési megbízást, 
a bankkártyás fi zetést, a banki átutalást, továbbá számláját mobiltelefonja segítségével is rendezheti.
Ne feledkezzen meg arról sem, hogy a Díjnet papírmentes számlakezelésével Ön is tehet környezetünk megóvásáért!

Regisztráljon a www.dijnet.hu oldalon, ahol bővebb tájékoztatást talál a szolgáltatásról!

 Társaságunk az internetes szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban számos – a felhasználó adatainak biztonságát 
szolgáló – védelmi intézkedést valósított meg. Ugyanakkor a rendszer használatából eredő kockázatok minimálisra csökkenté-
séhez az Ön közreműködésére is feltétlenül szükségünk van.
Ezek alapján megkérjük, hogy 2012. augusztus 1. és 2012. szeptember 30. közötti időszakban változtassa meg jelszavát az 
alábbi feltételek fi gyelembevételével.
Követelmény: min. 8 karakteres szó, ékezetek nélkül, mely tartalmaz kisbetűt, nagybetűt és számot.
2012. október 1-jét követően már csak az új típusú jelszavával tudja használni internetes ügyfélszolgálatunkat. 
Amennyiben a változtatást korábban nem tette meg, ezt a bejelentkezése előtt pótolhatja.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük.


