
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 parkolószint
H, K, Sz: 9–18; Cs: 8–20

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 (pénztár 19.30-ig),  
P: 9–15

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.

Papp László Budapest Sportaréna

 A Tüskecsarnok is a távfűtést választotta.

FŐTÁV HÍRLEVÉL 09
2016Számlák kézbesítésének elősegítése

A havonta kiküldésre kerülő távhőszámlák kézbesítését – 
amennyiben a számlázási és fogyasztási hely címe megegyezik 
– saját munkavállalóink végzik (egyéb esetben a Magyar Posta Zrt. 
látja el ezt a feladatot). A pontos kézbesítés érdekében kérjük, 
hogy a postaládán szerepeljen a díjfizető neve és az emelet, 
ajtó száma. Együttműködését köszönjük.

Tudta-e Ön, hogy….?

Az elmúlt években folyamatosan szélesedik a távhő lakásokon 
kívüli, úgynevezett egyéb felhasználói kategóriája. Irodahá-
zak, múzeumok, középületek, kereskedelmi létesítmények és 
szállodák szavaznak bizalmat a gazdaságos, biztonságos és 
kényelmes hőellátásnak. A tendencia jelzi, az állandó fejlesz-
tések eredményeként a távhő valóban a XXI. század techno-
lógiája lett. Olyan megoldás, amely számos előnyt tartogat az 
állami és önkormányzati intézmények, illetve a magánkézben 
lévő, de sokak által látogatott épületek számára. A modern, 
hatékony és takarékos technológiák révén a távhő fogyasztói 
oldalról is hatékony és versenyképes árú szolgáltatássá vált. 
Szabályozható, a legkülönlegesebb igényekre szabható, 
illetve lehetőséget ad az alternatív és zöld energiaforrások 
bevonására is.

Segítség az online ügyintézéshez
Elkezdődött a fűtési időszak
Képviselők figyelmébe ajánljuk

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. 



Az oldal jobb felén olvasható, hogy a változás jellégétől függően mely 
dokumentumok feltöltése szükséges az adatok módosításához. 
A felsoroltak közül legalább egy dokumentum feltöltése kötelező. 
Elsőként szíveskedjen kiválasztani egy dokumentumtípust a 
legördülő listából, majd a Tallózás segítségével kiválasztani  
a feltöltendő fájlt, végül a Feltöltés gombbal elindítani a feltöltést. 
Sikeres feltöltés esetén a dokumentum megjelenik a táblázatban. 
Amennyiben további dokumentumot szeretne feltölteni, a fentiek 
szerint szíveskedjen eljárni.  

Végül a bejelentést szíveskedjen megerősíteni az Elfogadom 
gombra kattintva.  

Következő számunkban a „Műszaki hibabejelentés” funkciót 
mutatjuk be. Folytatjuk...

Elkezdődött a fűtési időszak

A hivatalos fűtési időszak szeptember 15-étől megkezdődött.  
A FŐTÁV Zrt. készenlétbe helyezte a fűtést azoknál a fogyasz-
tóknál, akiknél a felhasználói közösség és a távhőszolgáltató 
között létrejött közszolgáltatási szerződés mellékletét képező 
üzemviteli megállapodásban vagy külön megrendelésben a 
lakóközösség másképp nem rendelkezett. A FŐTÁV már szep-
tember 1-jétől elkezdte az épületek hőközpontjainak fűtési idő-
szakra való felkészítését. Ennek során a szabályzóműszerek 
és keringtető szivattyúk ellenőrzésén túl a szolgáltató elvégzi  
a szekunder (lakóközösséghez tartozó) fűtési hálózat közpon-
ti légtelenítését is, a rendszerekben esetlegesen megrekedő 
levegő okozta panaszok kiküszöbölése érdekében. A felkészítés 

után a fűtési rendszert nem ajánlott leüríteni, mert akkor ez  
a munka eredménytelen, és fűtési panaszokhoz vezethet. 
A hatékony légtelenítés érdekében kérjük, hogy radiátorszele-
peiket tartsák teljesen nyitott állapotban, különben a központi 
légtelenítést nem lehet elvégezni. 

Képviselők figyelmébe ajánljuk

A fűtésindításra történő felkészülés az épületek közös képvi-
selőinek, hőszolgáltatási megbízottjainak is ad feladatot. Ezek  
a következők: 
•  A nyáron, különösen a díjmentes ürítések során elvégzett, fűtési 

rendszert érintő átalakítások ellenőrzése vagy ellenőriztetése  
a szabálytalan szerelések kiküszöbölése érdekében. 

•  Az épületek központi légvezetékeinek és szerelvényeinek elle-
nőrzése átjárhatóság szempontjából. 

•  Az épületek üzemviteli megállapodásában szereplő paraméterek 
(pl. be- és kikapcsolási dátumok, hőmérsékletek) ellenőrzése, 
szükség szerinti módosítása. 

Mint ahogy azt a korábbi tapasztalatok mutatják, az időjárás 
hirtelen változásakor (gyors lehűlés vagy felmelegedés esetén) 
a lakók többségének relatív hőérzete a tényleges hőmérséklettől 
eltérő lehet. Ilyenkor az épületek képviselői az üzemviteli meg-
állapodást felülíró rendkívüli megrendelést, úgynevezett „Eseti 
rendelkezést” küldenek a FŐTÁV Zrt. részére. A megrendelt kap-
csolást társaságunk 24 órán belül teljesíti. 
Fontos, hogy rendelkezést csak a társaságunk nyilvántartá-
sában szereplő és erre felhatalmazott képviselet adhat. Kérjük 
ezért, hogy a képviselő/képviselet változását 8 napon belül jelent-
sék be társaságunknak, erre a közszolgáltatási szerződésben is 
felhívjuk szíves figyelmüket.

Segítség az online ügyintézéshez

A díjfizető-változás bejelentése az alábbi menüpontból érhető el:

Első lépésként a változás okát szíveskedjen kiválasztani a leg-
ördülő menüből. 

Az előző díjfizető, azaz az Ön adatai automatikusan kitöltésre 
kerülnek, az új díjfizető adatait és az egyéb adatokat szíves-
kedjen kitölteni.

Saját adatok

Üzemviteli megállapodás megjelenítése

Hőközpont kapcsolások

Számlázási cím változás

Díjfizető változás

Névváltozás

Számlázási mód változás

Fogyasztási adatok megtekintése

Online ügyek

Részszámlázási értékek megtekintése

Fizetési mód változtatása

Számlázás Pénzügyek Adatok Műszaki ügyek

Díjfizető változás

HHővételezési/Felhasználási 
hely azonosító

1144 utca 5/B. 7. em.

Kérem, válasszon!Díjfizető változás oka:

Kérem, válasszon!
Tulajdonos változás
Bérlőváltozás, vagy használóra történő átírás
Örökösödés, hagyatéki eljárás
Egyéb

ajándékozási szerződés. Életjáradék/
eltartási szerződés, árverezés útján 
megszerzett tulajdonjog, hagyatéki 
végzés) - 30 napnál nem régebbi ügyvéd 
által ellenjegyzett tulajdonjog lemondó 
nyilatkozat/bejegyzési engedély (ha 
adás-vételi szerződésben tulajdonjog 
fenntartás ténye szerepel) - birtokba 
adási vagy adás-vételi jegyzőkönyv 
(tulajdonjog fenntartásos szerződés 
esetén, amennyiben a tulajdonjog 
lemondás napja eltér a birtokbaadás 
napjától) - 15 napnál nem régebbi 
Együttes kérelem (amennyiben az 
adásvételi szerződésben az eladó 
tulajdonjog fenntartása szerepel, 
azonban a birtokbaadás, a tulajdonjog 
bejegyzési nyilatkozat kiállítása előtt 
megtörtént, akkor kérjük, hogy a lap 
alján feltüntetett „Együttes kérelem” 
nyomtatványt is töltsék ki, mely 
mindaddig érvényben marad, amíg a 
tulajdonjog fenntartás megszűnését 
a régi vagy az új tulajdonos a 
megfelelő dokumentum másolatának 
bemutatásával társaságunknál be 
nem jelenti) (letölthető dokumentumok 
között megtalálható) - aláírási 
címpéldány (ha az új bérlő/használó 
nem magánszemély) Bérlőváltozás, vagy 
használóra történő átírás bejelentésére

1144

5/B

7. em.

Budapest

utca

Irányítószám: 

Irányítószám: 

Számlázási cím

Számlázási cím

Új díjfizető adatai:

Név: Teszt Elek

Házszám: 

Házszám: 

Jellege:

Jellege:

Lépcsőház:

Lépcsőház:

Emelet: 

Emelet: 

Ajtó:

Ajtó:

Település: 

Név: *

Település: 

Közterület neve:

Közterület neve:

Dokumentumok csatolása:

Kérjük, csatolja a jobb oldali leírásnak megfelelő dokumentumo(ka)t! A fájlfeltöltés 
korlátja 10 MB fájlonként. Kérjük, ennél nagyobb méretű fájlt ne próbáljon feltölteni!

Kérjük, ellenőrizze, hogy minden mezőt kitöltött, illetve a szükséges dokumentumokat 
feltöltötte. Ha mindent rendben talál, a Változás bejelentés gombbal véglegesítheti igényét 
a díjfizető váltásra.

Változás bejelentés

Törlés Típus Fájlnév Formátum Méret

A tábla nem tartalmaz bejegyzéseket

Oldal          0  /  0

Kérem, válasszon! FeltöltésFájl kiválasztása    Nincs fájl kiválasztva

A díjfizető változtatási igényemet megerősítem.

Elfogadom Elutasítom


