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A Fővárosi Távfűtő Művek 1960. július 1-jén alakult meg, 
majd  több mint 30 évvel később, 1994-ben átalakult Bu-
dapesti  Távhőszolgáltató  Részvénytársasággá.  Ezután 
előbbi  általános  jogutódjaként,  határozatlan  időtartam-
ra  100%-ban  a  Fővárosi  Önkormányzat  tulajdonába  ke-
rült.  A FŐTÁV Zrt. ma már 17 fővárosi kerületben, csaknem 
240  ezer  lakást,  valamint  7  ezer  egyéb  ipari  fogyasztót 
lát el távfűtéssel, meleg vízzel, illetve hőenergiával. Táv-
hőhálózatunkat 4 erőmű, 5 fűtőmű, 1 hulladékhasznosító 
mű, több gázmotoros és 1 gázturbinás kiserőmű, valamint 
4 tömbkazántelep táplálja hővel. Társaságunk tulajdoná-
ban  van  egyébként  Budapest  legmagasabb  építménye 
a  203  méter  magas  Észak-budai  fűtőmű  kéménye  is,  il-
letve a főváros leghosszabb vezetékhálózata, ami 516 km 
hosszú.

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  válassza  a 
kényelmes on-line időpontfoglalást honlapunkon!
www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfélszolgálata 
hívásaikat munkanapokon: hétfőtől szerdáig 8 és 17 óra között, 
csütörtökön  8-tól  20  óráig,  pénteken  pedig  8  és  15  óra  között  
fogadja. 

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. 

Tudta-e Ön, hogy….?
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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 Budai Várat ellátó távvezeték



Természetesen  az  egyenletes  díjfizetéssel,  valamint  a  fo-
lyószámla egyeztetéssel  kapcsolatos ügyeit  egyszerűbben, 
kényelmesebben és gyorsabban is intézheti a www.fotav.hu 
oldalon elérhető internetes ügyfélszolgálati portálon keresz-
tül. Nem kell mást tennie, mint regisztrálni.
Online  ügyfélszolgálatunkon  az  alábbi  típusú  ügyintézést 
kezdeményezheti:

•  Számlák, egyenleg megtekintése
•  Fizetési mód változtatása
•  Számlázási mód és havi részhőmennyiség változtatása
•  Számlázási cím módosítása
•  Fogyasztási adatok megtekintése
•  Díjfizető változás, névváltozás ügyintézése
•  Műszaki hibabejelentés
•  Ürítés/töltés megrendelése

Kérjük, látogasson el honlapunkra, és vegye igénybe online 
ügyfélszolgálatunk szolgáltatásait.

Felhívjuk  figyelmüket,  hogy  adataik  védelme  érdekében 
ügyfélszolgálati  csatornáinkon  (személyes,  telefonos  és 
írásos)  konkrét  díjfizetési  és  számlázási  információval 
kizárólag a rendszerünkben nyilvántartott díjfizetőnek tu-
dunk  szolgálni.  A  díjfizető  akadályoztatása  esetén meg-
hatalmazottja  is eljárhat az ügyében, két  tanúval ellátott 
meghatalmazással,  melynek  formanyomtatványa  honla-
punk  letölthető nyomtatványai  között megtalálható. Sze-
mélyes  ügyintézéshez  kérjük,  hogy  okmányait  (személyi 
igazolvány vagy jogosítvány, valamint lakcímkártya) min-
den esetben vigye magával! 

Az  FKF  Nonprofit  Zrt.  szervezésében  rendezték  meg 
a  Környezettudatosság  Napját  2015.  október  3-án,  me-
lyen  a  FŐTÁV  is  részt  vett.  A  rendezvényen  lehetőség 
nyílt a hulladékgazdálkodás és köztisztaság történetének 
megismerésére,  koncerteken,  családi-és  gyermekprog-
ramokon vehettek részt a látogatók, és megismerkedhet-
tek a Fővárosi közműcégekkel. 
A  FŐTÁV,  mint  az  energiaiparban  működő  vállalat,  ki-
emelt figyelmet fordít a környezeti elemek védelmére, az 
általa okozott környezeti terhelés ellenőrzésére és folya-
matos  csökkentésére,  ezért  a  rendezvény  igen  sikeres 
résztvevője és kiállítója volt. 

A  FŐTÁV  sátrában  bemutattunk  egy mobil  hőközpontot, 
ami  jól  szemléltette,  hogy miként  biztosítja  a  hőközpont 
a radiátorokban áramló meleg víz keringtetését, felfűtését 
és szabályozását.
A  program  másik  részében  a  Csodalámpa  Alapítvánnyal 
együttműködve  két  kézműves  gyermekprogrammal  vet-
tünk részt. Az egyik a „Hőközpont építés” volt, mely során 
újrahasznosított  anyagokból  lehetett  elkészíteni  a  legma-
gasabb építményt, minél ötletesebb összeszerelési eljárás 
használatával.  A  másik  program  a  „Csőrendszer  építés”, 
mely során színes szívószálak, papírból sodort csövek fel-
használásával  az  érdeklődők  útvonalat  és  csőrendszert 
terveztek, melyen a meleget jelképező golyót a kéménytől 
eljuttatják az épületekbe.

Az  egyenletes  (részszámlás)  díjfizetés  lényege,  hogy 
a részszámlákban szereplő hőmennyiséget a FŐTÁV az elő-
ző 12 hónap összes hőfelhasználásának 12 egyenlő részre 
való osztásával határozza meg, és számlázza 11 hónapon 
keresztül. A minden év április 30-ával lezárt 12. havi elszá-
molószámlában pedig a tényleges éves hőfelhasználásnak 
és a 11  részszámlában már  kiszámlázott  hőmennyiségnek 
a különbségét jelenteti meg. 
Az  egyenletes  díjfizetés  valamennyi  szolgáltatónál  bevált 
számlázási  gyakorlat,  amely  a  fogyasztók  érdekeit  szol-
gálja. Előnye, hogy  tervezhető, hiszen a 11 egyenlő értékű 
számla  fixen  beállítható  a  család  költségvetésébe,  a  téli 
időjárás  havonkénti  szélsőséges  változása  nem  borítja  fel 
a háztartás költségvetését.
Amennyiben  megfelelő  védelmet  szeretne  biztosítani  egy 
nem várt magas elszámoló számla kiküszöbölésére, akkor 
a havonta kifizetett részmennyiség minimális mértékű eme-
lését javasoljuk. Az egyenletes díjfizetés során nem a rész-
számlák összegének, hanem az abban szereplő fűtési, illet-
ve  melegvíz  részhőmennyiség(ek)  (GJ)  módosítására  van 
lehetősége, melyet a honlapunkon elérhető  formanyomtat-
vány kitöltésével  tehet meg. Az új hőmennyiség kiszámítá-
sában  személyes  és  telefonos  ügyfélszolgálatunk  munka-
társai készséggel állnak rendelkezésre. A módosítási igény 
leadására  személyesen  bármelyik  ügyfélszolgálati  irodán-
kon, illetve írásban az info@fotav.hu e-mail címen, valamint 
a 1509 Budapest, Pf.9. levelezési címen van lehetőség.

Fontos  tudni,  hogy  hatályos  jogszabályoknak megfelelően 
a  távhőszámlán a harmadik oldal alján  továbbra  is minden 
hónapban  tájékozódhat  a  számla  kibocsátásakor  nyilván-
tartott egyenlegéről. 
Az adott egyenleg az aktuális számla összegét is tartalmaz-
za. A rovat figyelemmel kisérésével megelőzhető egy eset-
legesen nem várt hátralék keletkezése. 

Online Ügyfélszolgálat

Személyes adatok védelmében

A Környezettudatosság Napján jártunk

Egyenletes díjfizetés Egyenleg megjelenítése a számlaképen 


