
Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

Dél–budapesti ügyfélszolgálat
1116 Barázda u. 20-30. 
H, K, Sz: 8-17; Cs: 8-20; 
(pénztár 19.30-ig), 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 ügyfélszolgá-
lata hívásaikat munkanapokon: hétfőtől szerdáig 8 és 17 óra kö-
zött, csütörtökön 8-tól 20 óráig, pénteken pedig 8 és 15 óra között 
fogadja. A műszaki hibabejelentésre 0-24 óra között van lehető-
ségük az ügyfeleknek.

Elérhetőség: 06-40-200-108

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Dél-budapesti 
ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása 2016. február 1-től változik: 
H, K, Sz: 8-16; Cs: 10-18; P: 8-14

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.

Minden kedves ügyfelünknek sikerekben 
gazdag, boldog új évet kívánunk! FŐTÁV Zrt.

Segítség az online ügyintézéshez

Újabb közös ügyfélszolgálatot  
nyitottunk

Tudta-e Ön, hogy…? 

FŐTÁV HÍRLEVÉL 01
2016Újabb közös ügyfélszolgálatot nyitottunk 

Örömmel értesítjük Ügyfeleinket, hogy a FŐTÁV Baráz-
da utcai ügyfélszolgálati irodájában ügyfélpultot nyitott 
a Fővárosi Vízművek és a Fővárosi Közterület Fenntartó 
Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, ezzel 
megvalósítva azt a lehetőséget, hogy az ügyfelek egy 
helyen több fővárosi szolgáltató céggel kapcsolatos 
ügyeiket tudják intézni.

A két fővárosi szolgáltató társaság az alábbi ügyintézési le-
hetőségekkel várja az ügyfeleket:
A Fővárosi Vízművek biztosítja az általános ügyintézés és a 
bankkártyával történő befizetési lehetőségeket ügyfelei szá-
mára. A műszaki ügyintézés, valamint a mellékmérők ügy-
intézésével kapcsolatosan beadott tervek helyben történő 
jóváhagyása továbbra is a Váci úti irodában lehetséges. 
 A Fővárosi Közterület Fenntartó Zártkörűen Működő Non-
profit Részvénytársaság esetében a fiókirodában a hulladék-
szállítással kapcsolatos általános ügyintézéssel kereshetik 
fel ügyfeleink az FKF munkatársát. Zöld hulladékos zsák ér-
tékesítése ebben az irodában nem történik.
Bízunk benne, hogy a távhő-, a víz- és a hulladékelszállítási 
szolgáltatás ügyintézési pontjainak egy irodában való elérhe-
tősége is hozzájárul ahhoz a törekvésünkhöz, hogy a főváros 
lakossága az eddigieknél magasabb fokú és korszerűbb ki-
szolgálásban részesüljön.

Tudta-e Ön, hogy….? 

Az ország távfűtéses lakásaiból 1970-ben Budapest 46%-
os részarányt képviselt. A fővárosi lakásépítés a hetvenes 
éveken volt a legdinamikusabb, amelynek eredményeként az 
évtizedben 93 ezer távfűtéses lakás épült. A 60-as években 
elkezdett lakótelep-építések ugyanis tovább folytatódtak, és 
újabbak építése kezdődött meg (Újpest, Angyalföld, Kőbá-
nya, Havanna, Békásmegyer, Leányka utca, Őrmező stb.). 
Egyértelművé vált azonban, hogy további állami erőművek 
nem létesülnek majd Budapesten, ezért a FŐTÁV bővítette 
saját fűtőműveit és új fűtőművek építésébe kezdett. A Pes-
terzsébeti Fűtőmű építése 1976-ban kezdődött, egy évvel 
később pedig üzembe helyezték Magyarország első, csak-
nem 3 km hosszú közműalagútját. Ebben a távhővezetékek 
mellett gáz-, víz-, elektromos- és telefonvezetékek, később 
TV-vezetékek kaptak helyet. A hetvenes években építették 
meg egyébként az első kooperációs vezetéket a Révész ut-
cai Fűtőmű és az Angyalföldi Erőmű között, illetve ebben az 
időszakban épült fel a Kunigunda útján található Észak-budai 
fűtőmű, amelyet 1981-ben fejeztek be. 



Segítség az online ügyintézéshez

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

3. Részletfizetés igénylése és rendelkezés túlfizetésről

Részletfizetés kérése

A részletfizetés kérése az alábbi menüpontból érhető el:

Ezen menüpont kiválasztását követően a táblázatban a nem 
rendezett státuszú tételek jelennek meg, melyek közül egyre 
vagy többre lehet részletfizetési igényt indítani. A kívánt téte-
leket a sor végén található jelölőnégyzet segítségével kell ki-
jelölni.

A következő képernyőn meg kell adni a futamidőt, majd a Számol 
gombra kattintva megjelenik a havonta fizetendő részletek táb-
lázata. A kamat az első havi részlettel együtt kerül felszámí-
tásra. A feltételek elfogadása után lehetséges a részletfizetés 
megkötése.

A részletfizetés megkötéséhez megerősítés szükséges.

Rendelkezés túlfizetésről

A rendelkezés túlfizetésről az alábbi menüpontból érhető el:

Ezen rendelkezés kizárólag a folyószámlán ténylegesen fennálló 
túlfizetés esetén adható.  
Amennyiben a lakossági felhasználó vagy a díjfizető folyószám-
láján az elszámolás eredményeként túlfizetés mutatkozik, úgy - 
eltérő rendelkezés hiányában - 1000 forintot meghaladó összeg 
esetében az összeget visszafizetjük, 1000 forintot meg nem ha-
ladó összeg esetében az összeget a következő számlában ér-
vényesítjük. 

A visszafizetés módja függ az aktuális számlafizetési módtól. 
Ha az Ügyfélnek tartozása áll fenn, ami már engedményezésre 
került a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt., azaz 
a hátralékkezelést végző társaság felé, akkor csak az átutalás 
DHK felé opciót választhatja.

Postai visszautalás csak csekkes fizetési mód esetén választha-
tó, ha a túlfizetés mértéke meghaladja az 500 Ft-ot. 

Bankszámlára történő visszautalásnál kiválasztható bármely, 
adott Ügyfélhez tartozó, már regisztrált bankszámla (ha van 
ilyen), illetve ettől eltérő számlaszám is megadható. Fontos 
azonban, hogy csak a díjfizető nevén lévő bankszámlaszámra 
történhet visszautalás, ellenkező esetben nem teljesül a banki 
jóváírás. 

Következő számunkban a „fizetési mód változtatása” funkciót 
mutatjuk be. Folytatjuk…

Csekk kérése kijelölt számlákról

Részletfizetés kérése kijelölt számlákról

Partner szintű egyenleg:

Szerződéses folyószámla szám:

Szerződéses folyószámla  
egyenlege:

Hővételezési/Felhasználási hely:

26 154 Ft

26 154 Ft

H

30 utca 15./119.

utca 15./119.

Segítségkérés

Részletfizetés kérése

Társaságunk az alábbi feltételekkel köt 
megállapodást:

Maximum 12 hónapra.
Minimum 5000 Ft/hó törlesztő részlettel.
A futamidőre a PTK szerinti kamatot szá-
mítjuk fel.
A megállapodás addig él, míg Ön a tárgy-
havi számlát és a megállapodás aktuális 
részletét határidőben kifizeti, illetve amíg 
le nem jár.
A megállapodás hónapon belüli fizetési 
időpontja az igényléstől számított 15. nap.
Amennyiben a DHK Hátralékkezelő és 
Pénzügyi Szolgáltató Zrt. részére enged-
ményezett hátralékkal is rendelkezik, úgy 
részletfizetés nem köthető.
Részletfizetés igénylésénél kérjük, vala-
mennyi lejárt fizetési határidejű tételt vá-
lassza ki, vagy a fennmaradó tartozásokat 
rendezze, ellenkező esetben a részletfize-
tési megállapodás – tekintettel arra, hogy 
a továbbra is lejárt határidejű hátraléka áll 
fenn – automatikusan felbomlik.

Hővét. 
hely

Tétel 
megnev.

Számla 
sorszám

Számla 
összege

Fizetési 
határidő

Kiegyenl. 
dátuma

Befizet. 
összeg Státusz Engedm. 

összeg Kijelölés

H Hőfogyasztás 
számlái 39 14 902 Ft 2016.01.13. 0 Ft NR 0 Ft
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Részletfizetés megkötése

Számol

Kérem, adja meg a futamidőt:

Havonta fizetendő részletek:

Részletfizetés kérése

Feltételeket elfogadom

Ssz. Fizetési 
határidő Összeg Pénznem

001 2015.12.22. 3 328 Ft HUF

002 2016.01.22. 3 311 Ft HUF

003 2016.02.22. 3 311 Ft HUF

3 hónap

 Szerződéses folyószámla szám:

 Szerződéses folyószámla egyenlege:

      Visszautalás bankszámlára

Önnek jelenleg a következő bankszámlái vannak felvéve a partnerhez,

kérjük válassza ki, melyik bankszámlájára történjen a visszautalás:

Adja meg a rögzíteni kívánt bankszámlaszámot, amennyiben eltérő
bankszámlaszámra kéri a visszautalást:

Bankszámlaszám:

Bank neve:

Tájékoztatás: Felhívjuk szíves figyelmét, hogy visszautalást csak  
a díjfizető nevén lévő bankszámlára áll módunkban teljesíteni!

      Postai visszaküldés

Számlázási cím: 

      Jóváírás következő számlá(k)ban

Rendelkezés rögzítése

Számlázási cím módosítása

Rendelkezés túlfizetésről

30 utca 5./1. i

1118 Budapest

utca 5.   10. em. 39.

9 935 Ft i

– –

Számlák megtekintése (Egyenleg)

Fizetési mód változtatása

Rendelkezés túlfizetésről

Csekkigénylés

Nullás igazolás kérése

Részletfizetés kérése

Tulajdonosi hátralék tájékoztató

Számlázás Pénzügyek Adatok Műszaki ügyek

Számlák megtekintése (Egyenleg)

Fizetési mód változtatása

Rendelkezés túlfizetésről

Csekkigénylés

Nullás igazolás kérése

Részletfizetés kérése

Tulajdonosi hátralék tájékoztató

Számlázás Pénzügyek Adatok Műszaki ügyek


