
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, K, Sz: 8–17; Cs: 8–20 
(pénztár 19.30-ig); 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.

FŐTÁV HÍRLEVÉL 12
2016Tudta-e Ön, hogy…?

A FŐTÁV Zrt. egy konkrét, a távfűtés rendszeréhez csatlakozott 
Budapest belvárosában lévő társasház adatain alapuló mo-
dellszámítása szerint:
• az üzemeltetési költségeket, illetve a kazáncserére képzett  
tartalékot is figyelembe véve távfűtéssel akár 3–4 %-kal is ke-
vesebbe kerülhet a fűtés- és melegvíz-ellátás, mint a gázüzemű 
kazán használatával;  
• a kisebb lakásoknál magasabb, a nagyobb alapterületűeknél a 
technológia jellegéből adódóan kisebb a fajlagos megtakarítás 
értéke; 
• bármekkora is azonban a lakótér, a távfűtés kézzel fogható pozi-
tív tulajdonságai, kényelmi és biztonsági jellemzői a gázfűtéshez 
képest versenyképes áron állnak a lakók rendelkezésére.

Áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket kívánunk minden 

kedves fogyasztónknak!

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 
Változás a FŐTÁV Zrt. bankszámlaszámaival 
kapcsolatban! 
Tájékoztató a számlafizetésről

Az Allee is a FŐTÁV-ot választotta.

Alapdíj      16,287 3 

Hődíj      31,482 2 

Összesen (nettó):      47,660 6 

Összesen (bruttó):      70,073 6 

Alapdíj      77,364 5 

Hődíj      40,362 3 

Összesen (nettó):      18,627 8 

Összesen (bruttó):           51,361 9 

 Gázszolgáltatás      82,406 3 

 Kazáncsere      98,842 

 Üzemeltetés      00,443 1 

 Összesen (nettó):      61,791 5 

Összesen (bruttó):     04,006 6

 Gázszolgáltatás      67,699 4 

 Kazáncsere      65,553 

 Üzemeltetés      00,029 1 

 Összesen (nettó):      23,272 7 

Összesen (bruttó):          48,532 9 

 2.lakás: 65 m2 

Költségek (forint havonta)
1. lakás: 45 m2 

 Lekötés: 0,0020 MW

Lekötés: 0,0014 MW 

Távfűtés

Távfűtés

Gázfűtés

Gázfűtés



Tájékoztató a számlafizetésről 

A távhőszolgáltatási számlák fizetési határideje – a hatályos Üzlet-
szabályzatunknak megfelelően – a számla kézbesítésétől számított 
15 naptári napnál nem lehet rövidebb. Amennyiben a fizetési ha-
táridő hétvégére vagy ünnepnapra esik, akkor az azt követő első 
munkanap a teljesítés végső határideje. A szolgáltatóhoz érkezett 
befizetés időpontja minősül teljesítésnek.

Amennyiben ügyfelünk a távhőszámlát a fizetési határidő leteltéig 
nem rendezi, abban az esetben a FŐTÁV Zrt. a késedelmes ösz-
szeget felszólítási eljárás alá vonja. Ennek során felszólító levelet 
vagy egyéb (pl. sms, e-mail) értesítést küldünk, melyben jelezzük 
az aktuális hátralék összegét. 
Társaságunkkal szemben fennálló számlatartozásról a kiállított  
távhőszámlák 3. oldalán, „A nyilvántartás szerinti folyószámla- 
egyenlege…” sorban is tájékoztatjuk Ügyfeleinket.
A felszólítási értesítés során a fizetési felszólítás eljárási díja is  
felszámításra kerül. A FŐTÁV Zrt. által felszámított fizetési felszó- 
lítási díj mindenkori összegét – mely jelenleg 100 Ft – a honlapon 
(www.fotav.hu) közzétesszük.

Amennyiben ügyfelünknek csak társaságunknál van tartozása, és 
a legrégebbi hátraléka eléri a fizetési határidőtől számított 60 napot, 
úgy társaságunk az összes lejárt esedékességű számlatartozást 
a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (DHK) részé-
re engedményezi. Az első engedményezést követően, ha a tárgyi 
számlát a fizetési határidőt követő 15 napon belül nem egyenlítik ki, 
úgy azt is a DHK-nak engedményezzük mindaddig, amíg a hátralék-
kezelőnél lévő összes tartozás kifizetésre nem kerül.

Szolgáltatásunk előnye: A gázüzemű kazánokkal szemben 
nem kell helyben tárolni, sem elégetni semmilyen tüzelőanyagot. 
Így nemcsak a zsúfolt területek levegője lesz tisztább és egészsé-
gesebb, hanem a lakók is sokkal nagyobb biztonságban érezhetik 
magukat, hiszen nincs ami:
 

•  szivárogjon, 
•  elégesse az oxigént, 
•  szénmonoxidot juttasson a lakótérbe vagy 
•  szélsőséges esetben felrobbanjon. 

A korszerű épületekben szabályozható távfűtéssel elérhető megta-
karítások sora sem ér ott véget, hogy sem a kémény felújítására, 
sem a kazán karbantartására vagy cseréjére nem kell költeni.

Ha összehasonlítjuk a távhő és az egyedi fűtési módok, például 
a lakásban vagy a társasházakban működő gázkazánok költségeit,  
beleértve a karbantartást és az eszközök időszakos cseréjét is,  
akkor kiderül, hogy a távfűtés más hőellátási módokhoz viszonyí-
tott nagyobb kényelme és biztonsága nem, vagy alig kerül többe.  
Ez akár csökkentheti is a háztartások energetikai kiadásait.

Ügyfélszolgálataink decemberi nyitva tartása 

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk 
Önöket a FŐTÁV Zrt. ügyfélszolgálatainak decem-
beri nyitva tartásáról. 

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  
vonalunk 0-24 óráig hívható az ünnepi nyitva tartás ideje alatt is. 
Elérhetősége: 06-1-700-7000

Változás a FŐTÁV Zrt. bankszámlaszámaival 
kapcsolatban 

Kérjük, hogy távhőszámláinak átutalással történő kiegyenlítése 
esetén 2017. január 1-jétől kizárólag az alábbi bankszámlaszá-
mot szíveskedjen használni:

OTP Bank  11794008-20521556-00000000

A közlemény rovatba minden alkalommal szíveskedjen feltüntetni 
a fizetendő számla sorszámát. 
A számlafizetési módokkal kapcsolatban bővebb információt 
honlapunkon találhat: http://www.fotav.hu/fizetesi-modok
Megértését és segítségét köszönjük!


