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Tudta-e Ön, hogy….? 

A távfűtés fejlesztése az 1950-es években kezdődött. Ipar-
vállalatok, valamint erőművek „hulladékhőjével” fűtötték a 
környékbeli épületeket. A Csepeli Vasműből 210, a Kőbányai 
Sörgyárból 354 lakást fűtöttek. 1957-től Thälmann (Fiastyúk) 
utcai, 1958-tól pedig a lágymányosi lakótelepet látta el távhő-
vel a Révész utcai Erőmű, illetve Kelenföldi Erőmű. A geoter-
mikus energia (termálvíz) hasznosítása azonban megkezdő-
dött. Először a városligeti (Zsigmondy-féle) kútból biztosították 
a MÁV-Kórház és az Izraelita (ma: Nyírő Gyula) Kórház me-
legvíz-ellátását. Később a margitszigeti termálvíz-kutakból Új-
lipótvárosba vezették át a meleg vizet. Ez a direkt termálvizes 
fűtés egyébként egy kezdetleges megoldás volt, amely ma 
már nem lehetséges. A távhőszolgáltatás „gazdája” 1957 és 
1960 között a Fővárosi Vízművek Melegvíz Osztálya volt. 

„Jó gyakorlatok - Fókuszban a közszolgáltatás” 
című konferencián jártunk 

A szabályszerű működés mindnyájunk közös érdeke, főleg 
olyan társaságok esetében, mint amilyen a FŐTÁV Zrt. is 
- amelyek közfeladatot látnak el, közvagyonnal gazdál-
kodnak - ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, amelyet 
törvények írnak elő. Társaságunknál az elmúlt években az 
Állami Számvevőszék egyebek mellett a működés szabályo-
zottságát és szabályosságát is vizsgálta.

Ezen vizsgálatok eredményei alapján megállapították, hogy a 
FŐTÁV Zrt. a vizsgált időszakokban szabályszerűen, a vonatkozó  
rendeletek és törvények betartásával működött. Társaságunk 
büszke rá, hogy az Állami Számvevőszék megállapításai 
alapján - a vizsgált távhőszolgáltatók közül egyedüliként - 
nem fogalmazott meg javaslatokat sem a FŐTÁV, sem pedig 
a tulajdonosi jogokat gyakorló Fővárosi Önkormányzat 
számára.
 
Mindezekre tekintettel az Állami Számvevőszék felkérte a  
FŐTÁV Zrt.-t, hogy mutassa be a működésére jellemző gyakor-
latot, amelyet kiemelendő példaként ítélt meg a közszolgáltató 
cégek számára. A 2015. október 16-án tartott konferencián 
Társaságunk vezérigazgatója, dr. Mitnyan György ismertette 
a FŐTÁV Zrt.-nél a szabályszerű pénzügyi- és vagyongazdál-
kodás kialakítására, illetve működtetése érdekében megtett 
eddigi intézkedéseket.

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 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. 

Oroszlánüvöltéssel 
indult a fűtési szezon 
az állatkertben

Segítség az online 
ügyintézéshez

Ügyfélszolgálataink 
ünnepi nyitva tartása

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 Budapesti Műszaki Egyetem 
Q épületét is távfűtéssel fűtjük.



Oroszlánüvöltéssel indult a fűtési szezon az 
állatkertben 

Helyesen bőgtek az oroszlánok – vagyis az a mintegy 
száz óvodás gyermek –, akik közreműködésével Társasá-
gunk 2015. október 15-én beindította a fűtést a Fővárosi 
Állat- és Növénykertben. A gyerekek játékos vetélkedőn 
vehettek részt, mindannyian meglepetés-ajándékokat 
nyertek, és egészen „közelről” ismerkedhettek meg egy 
hóbagollyal, a harris-héjával és egy ormányos medvével. 

Harsogtak az „elefánttrombiták” és búgón bőgtek az „orosz-
lánok” az állatkertben – az őket utánzó csaknem száz óvodás 
gyermek hangereje alapján dőlt ugyanis el, melyik meleg égövi 
állat élvezheti előbb a távfűtés előnyeit. A hangutánzós játék 
és a mókás vetélkedő közben a gyermekek egyebek mellett 
azt is megtanulták, hogy a trópusokról érkezett állatoknak 
a Széchényi Gyógyfürdő termálvízének hőjével biztosítja a 
szükséges meleget a FŐTÁV Zrt. 
 
Az akcióval a FŐTÁV Zrt. arra szerette volna felhívni a figyelmet, 
hogy a panelépületeken kívül, társaságunk távhővel fűt olyan 
intézményeket is, mint például a MÜPA, a Mátyás templom, 
a Papp László Sportaréna, a Gellért fürdő, a Millenáris vagy 
az Allee Bevásárlóközpont. A másik célunk az volt, hogy 
legfiatalabbak is megtudják, milyen fontos szerepe van abban 
a FŐTÁV Zrt.-nek, hogy az állatkert minden egyes ragadozójának 
és növényevőjének teljes legyen a kényelme. 

Segítség az online ügyintézéshez 

Most induló sorozatunkkal szeretnénk az Önök számára segítséget 
nyújtani az online ügyintézéshez.

1. Egyenleg megjelenítése, számlák megtekintése

Bejelentkezéskor a kezdő oldalon a Számlák megtekintése/
Egyenleg megjelenítése funkció érhető el.
Minden képernyőn látható a folyószámlák egyenlege, továbbá 
lehetőség van Szerződéses folyószámlára (Felhasználó/ügyfél- 
azonosító), Hövételezési/felhasználási helyre, Tételek státuszára 
valamint Időszakra szűrni.
A táblázat Státusz oszlopában csak a státusz kezdőbetűje jelenik 
meg, de a legördülő menüben minden státusz érték megtalálható.

A táblázatban a felsorolt kritériumok alapján kiválasztott számlák 
jelennek meg. A táblázat felett található linkre kattintva a táblázat 
tartalma letölthető PDF formátumban.
A táblázat alján található jelölőnégyzetet bepipálva megjelení-
tésre kerül az összes számla maximum 5 évre visszamenőleg, 
így nem kell lapozgatni régebbi számlák keresésekor. A számla 
sorszáma mellett látható ikonra kattintva megjelenik a számla 
kelte. Azok a számlák, amelyek mellett PDF ikon látható, letölt-
hetők PDF formátumban.

Következő számunkban a pozitív, negatív vagy nulla egyenleghez 
kapcsolódó funkciókat fogjuk bemutatni. Folytatjuk...

Ügyfélszolgálataink ünnepi nyitva tartása 

Tisztelt Fogyasztóink a decemberi ünnepi nyitva tartásunkat az 
alábbiakban olvashatják. Felhívjuk a figyelmüket, hogy december 
28-31. között csak a Váci úti ügyfélszolgálatunk tart nyitva, másik 
két irodánk zárva (Árkád, Barázda) tart.

Napok

Kelet-pesti 
ügyfélszol-

gálat
(1106 Örs 

vezér tere 25.)

Észak-pesti 
ügyfélszol-

gálat
(1134 Váci út 

23-27.)

Dél-budapesti 
ügyfélszol-

gálat
(1116 Barázda u. 

20.) 
2015.12.23. 

szerda 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00

2015.12.28. 
hétfő Zárva 8:00-20:00 Zárva

2015.12.29. 
kedd Zárva 8:00-17:00 Zárva

2015.12.30. 
szerda Zárva 8:00-17:00 Zárva

2015.12.31. 
csütörtök Zárva 8:00-12:00 Zárva

Napok Telefonos ügyfélszolgálat
2015.12.23. 

szerda 8:00-12:00

2015.12.28. 
hétfő 8:00-17:00

2015.12.29. 
kedd 8:00-17:00

2015.12.30. 
szerda 8:00-17:00

2015.12.31. 
csütörtök 8:00-12:00

Felhívjuk Fogyasztóink figyelmét, hogy a műszaki hibabejelentő 
vonalunk 0-24 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére az ünnepi 
nyitva tartás alatt is. Elérhetősége: 06-40-200-108

Ünnepi nyitva tartásokÖsszes tétel
Rendezett (R)
Online Ügyfélszolgálati befizetés (FF)
Nem rendezett (NR)
Engedményezett (E)
Csoportos beszedés alatt (CS)
Összes tétel

Tételek státusz szűrése

Hővét
hely

H

H

H

H

H

H

H

H

Fizetési
határidő

2015.10.16

2015.09.14

2015.08.17

2015.07.16

2015.06.15

2015.05.18

2015.04.15

33

21

25

38

21

21

21

33

Hőfogyasztás
számlái
Hőfogyasztás
számlái
Hőfogyasztás
számlái
Hőfogyasztás
számlái
Hőfogyasztás
számlái
Hőfogyasztás
számlái
Hőfogyasztás
számlái
Hőfogyasztás
számlái

Táblázat adatainak letöltése / nyomtatása PDF formátumban

Táblázat összes sorának megjelenítése egy képernyőn
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Kiegyenl
dátuma

2015.10.16

2015.09.14

2015.08.17

2015.07.16

2015.06.18

2015.05.18

2015.04.16

Számla
összege

6 202 Ft

6 223 Ft

6 398 Ft

6 763 Ft

10 430 Ft

15 203 Ft

17 498 Ft

Befizet.
összeg

6 202 Ft

6 223 Ft

6 398 Ft

6 763 Ft

10 430 Ft

15 203 Ft

17 498 Ft

Engedm
összeg

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Státusz

NR

R

R

R

R

R

R

R

KijelölésTétel
megnev.

Számla
sorszám

Kelt: 2015.10.16


