
Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

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

Észak–pesti ügyfélszolgálat
1134 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 Budapest Fő u. 47. 
H, Sz, Cs: 8-16; K: 10-18; 
P: 8-14 

Kelet–pesti ügyfélszolgálat
1106 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

Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válasszák 
a kényelmes on-line időpontfoglalást honlapunkon a Lakossági 
ügyfelek/Ügyfélszolgálat/Ügyintézés személyesen menüpontban!

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 óra között van 
lehetőségük az ügyfeleknek.

Elérhetőség: 06-40-200-108
Abban az esetben, ha írásban fordulnak társaságunkhoz, java-
soljuk, hogy a honlapunk (www.fotav.hu) nyitólapján elérhető 
„Írjon nekünk” elektronikus csatornát használják. 

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.

A Magyar Nemzeti Galériát is 
a FŐTÁV Zrt. fűti.

Megváltozott a Barázda utcai 
Ügyfélszolgálat nyitvatartási rendje

Segítség az online ügyintézéshez

Májusban érkezik az elszámoló számla

FŐTÁV HÍRLEVÉL 02
2016

Tudta-e, hogy….?

A nyolcvanas évek közepére a FŐTÁV eléri a mennyiségi fej-
lődés tetőpontját. Ezt a következő – az 1985. évet jellemző 
– számszerű adatok szemléltetik: a távfűtött lakások száma 
218 000 db, a hőteljesítmény 2554 MW, a hőfelhasználás 
22269 TJ, a primervezeték hossza 415 km, a munkavállalói 
létszám pedig 1901 fő. Ezek az adatok azt is jelentették, hogy 
a FŐTÁV a nyolcvanas években a 2700 magyar vállalat rang-
sorában az 50-60. helyet foglalta el. Moszkva, Leningrád és 
Varsó után Európa negyedik legnagyobb távhőszolgáltatója 
volt akkoriban. A főváros távhőszolgáltatása – az ellátott la-
kások számát tekintve – annyi, mint az azt követő 12 vidéki 
nagyvárosé összesen. Egy példával élve: a primer vezeték 
hossza megegyezik a Szombathely-Debrecen közötti közúti 
távolsággal. 1977-ben szakemberek kiszámították, hogy 
a FŐTÁV távhőkapacitása képes lenne a 26 km²-es, 1,5m 
átlagmélységű, 13 °C-os Velencei-tó 39 millió m³-es víztö-
megének a felforralására is.



Megváltozott a Barázda utcai ügyfélszolgálat 
nyitvatartási rendje

Társaságunk dél-budapesti ügyfélszolgálata 2016. február 1-jétől 
az alábbi nyitva tartás szerint fogadja ügyfeleit a XI. Barázda utca 
20-30. szám alatti irodában:
Hétfő, kedd, szerda: 8:00–16:00
Csütörtök: 10:00–18:00
Péntek: 8:00–14:00

Bízunk benne, hogy az egyéb, közműszolgáltatással kap-
csolatos ügyintézést is biztosító, modern és gyermekbarát 
Barázda utcai irodánkban ügyfeleink továbbra is magas 
szintű és teljes körű   kiszolgálásban részesülnek.
A kényelmes ügyintézés érdekében kérjük, használják ki 
a honlapunkon is elérhető, ügyfélszolgálati irodáinkba 
történő időpontfoglalás lehetőségét.

Májusban érkezik az elszámoló számla

A budapesti távfűtéses lakások egyenletes díjfizetéssel fize-
tő ügyfelei május végén kapják kézhez az elszámoló szám-
láikat. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a részszámlák utolsó oldalán fel-
tüntetésre kerül az elszámolási időszakban eddig kiszámlá-
zott részmennyiségek és a tényfogyasztás különbözete. Ha 
ezt figyelemmel követik, idejében fel tudnak készülni egy ma-
gasabb összegű elszámoló számla érkezésére. 

Segítség az online ügyintézéshez

Sorozatunk újabb részével továbbra is szeretnénk ügyfeleink 
számára segítséget nyújtani az online ügyintézéshez. 

4. Fizetési mód változtatása

A fizetési mód változtatása az alábbi menüpontból érhető el:

Ön az aktuális számlafizetési módjától eltérő fizetési lehetőségek 
közül választhat, mely változás a bejelentést követően kiállításra 
kerülő első számlától él. Csoportos beszedési megbízást azonban 
az Ön számlavezető bankjától érkezett igazolás – miszerint meg-
bízása aktív – alapján rögzíthetünk, így a fenti időpont ebben az 
esetben meghosszabbodhat.

Csoportos beszedési megbízás választása esetén tehát Önnek 
egy formanyomtatványt kell eljuttatnia számlavezető bankjához. 
Az oldal alján megjelenő szövegben található linkre kattintva ezt 
a Főtáv oldalán is kitöltheti, ahol mindehhez segítséget is nyújtunk. 
Az ügyfél neve és azonosítója automatikusan kitöltésre kerül, 
a többi mezőt a képernyőn saját adatokkal szíveskedjen feltölteni. 
Az adatok kitöltését követően elkészült PDF fájlt kinyomtathatja 
vagy elektronikusan elmentheti.

Következő számunkban a „számlázási mód és részszámlázási 
érték változtatása” funkciót mutatjuk be. Folytatjuk…

Kérje távhőszámláját a Díjnet ingyenes elekt-
ronikus rendszerében!

Az ingyenes Díjnet számlabemutató rend-
szer segítségével a távhőszámláit meg-
tekintheti elektronikus formában, az inter-
neten keresztül, és gondoskodhat azok 
kifizetéséről. Így beérkező számlái biztosan 
nem keverednek el, régi számláit pedig rendszerezve tárolhatja.
A Díjnet papírmentes számlakezelésével Ön is tehet környezetünk 
megóvásáért! 
Regisztráljon a www.dijnet.hu oldalon, ahol bővebb tájékoz-
tatást talál a szolgáltatásról! A sárga csekk és a sorban állás 
helyett válassza Ön is a kényelmes, megbízható, környezetbarát 
elektronikus számlarendszert, ahol többféle fizetési mód áll  
rendelkezésére! 

Számlák megtekintése (Egyenleg)

Fizetési mód változtatása

Rendelkezés túlfizetésről

Csekkigénylés

Nullás igazolás kérése

Részletfizetés kérése

Tulajdonosi hátralék tájékoztató

Számlázás Pénzügyek Adatok Műszaki ügyek

Kerjük hiánytalanul töltse ki az űrlapot és az „Űrlap letöltése PDF-ben” nyomógomb megnyomása után a kapott PDF fájlt nyomtassa ki és
küldje el számlavezető pénzintézetéhez.

Hozzájárulás

Visszavonásig

Bankszámla tulajdonos neve:

Bankszámlaszám:

Bank neve:

Ügyfél neve:

Irányítószám:

Helység:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Emelet:

Ajtó:

Ügyfél azonosítója:

Érvényesség kezdete:

Érvényesség vége:

Teljesítés felső értékhatára (Ft):

Vissza

Űrlap letöltése PDF-ben

Csoportos beszedési megbízás

30

0 Ft

/ 1144 Budapest

i

– –

Segítségkérés

Szerződéses folyószámlaa
szám:

Jelenlegi fizetési mód: Csekk

Aktuális fizetési módja alapján az alábbi módosításokra van lehetősége:

Az Online ügyintézői felületen a következő módosításra van lehetősége:

Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus számlakézbesítéshez a Díjnet.hu elektronikus 
számla kibocsátói felületen szolgáltatói regisztráció szükséges.

Amennyiben ezentúl Csoportos beszedési megbízással szeretné 
kiegyenlíteni számláját, kérjük töltse le az ehhez szükséges formanyomtatványt, és 
juttassa el a számlavezető pénzintézethez.

Átutalás

Választott fizetési mód

Csoportos beszedési megbízás (a megbízást a 
számlavezető pénzintézetnek kell megadnia)

Fizetési mód változtatása

Fizetési mód változtatása

30 / 1144 Budapest

Csoportos beszedés

Felhívjuk figyelmét, hogy a  
számlazárást követően (jellemzően a 
hónap 10-13. napja) beérkező fizetési  
mód változtatási igényeket a  
következő hónaptól tudjuk csak  
rögzíteni!

>Választható fizetési módok:

Átutalásos fizetés

Ebben az esetben csak az alábbi 
változásokat kérheti:

-Csekk (Felhívjuk figyelmét, hogy a 
csekken történő fizetésnek tranzakciós 
költségei vannak!)

-Tájékoztatjuk, hogy rendszeres 
átutalási megbízás kötésére is  
van lehetősége

-CSBM (A megbízást a számlavezető 
pénzintézetnél tudja megadni)

-Tájékoztatjuk, hogy az elektronikus 
számlakézbesítéshez az elektronikus 
számla kibocsátói felületen szolgáltatói 
regisztráció szükséges.

>Csoportos beszedési megbízás

Az Ön megbízása alapján a 
szolgáltatója kezdeményezi 
számlái ellenértékének levonását 
folyószámlájáról.

Ebben az esetben csak az alábbi 
változásokat kérheti:

-Csekk (Felhívjuk figyelmét, hogy a 
csekken történő fizetésnek tranzakciós 
költségei vannak!)


