
FŐTÁV HÍRLEVÉL 09
2015

Magyarország első, távhővel ellátott épülete a Parlament 
volt. Steindl Imre építész nem szeretett volna kéményt lát-
ni épületén, ezért 1899-ben az Országháztól mintegy 150 
méterre lévő bérház udvarán – a mai Balassi Bálint utcában 
– helyezték el az ország első távfűtési kazánházát. Három 
évtizeddel ezután tanulmány készült a főváros távfűtésének 
műszaki-gazdasági megvalósíthatóságáról, de ezt csak 
egyes házak, illetve intézmények távfűtéssel való ellátása 
követte, további megvalósítását a háború megakadályozta.

A FŐTÁV Zrt. 2015-ben elnyerte az üzleti életben igazán 
jelentősnek számító Superbrands©, valamint a Business 
Superbrands© címeket.
A Superbrands a világ egyik legjelentősebb márkaértékelési 
rendszere, amely közel 90 országban azonos ismérvek alapján 
díjazza a vezető márkákat. A független és önkéntes szakértők-
ből álló bizottság azonos előírásokat követve ugyanazon elv 
alapján dönt a jelöltekről: „Superbrands az a márka, amely a 
saját területén kitűnő hírnevet szerzett.”
A Business Superbrands Bizottság a kockázatossági mu-
tatószám, illetve az éves árbevétel alapján készült listából, 
valamint az iparági szövetségek, szakmai szervezetek által 
tett ajánlások figyelembevételével választotta ki a legkiválóbb 
üzleti márkákat.

Ügyfélszolgálati irodáink

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 

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

Budai Ügyfélszolgálati Központ 
1027 Budapest Fő u. 47. 
H, Sz, Cs: 8–16; K: 10–18; 
P: 8–14

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

Tájékoztatjuk, hogy a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfélszolgálata hívásait 
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

Társaságunk Dél-budapesti ügyfélszolgálatának 
nyitvatartása megváltozott!

Tudta-e Ön, hogy….?

Superbrands© díjakat kapott a FŐTÁV

Elkezdődött 
a fűtési szezon

Elektronikus 
számlafizetés
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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.

MEGÚJULT A FŐTÁV ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATA



A sárgacsekk és a sorban állás helyett válassza Ön is a kényel-
mes, megbízható, környezetbarát elektronikus számlarendszert, 
ahol többféle fizetési mód áll rendelkezésére! Választhatja a 
csoportos beszedési megbízást, a bankkártyás fizetést vagy 
a banki átutalást. Ne feledkezzen meg arról sem, hogy a Díjnet 
papírmentes számlakezelésével Ön is tehet környezetünk 
megóvásáért! Regisztráljon a www.dijnet.hu oldalon, ahol 
bővebb tájékoztatást talál a szolgáltatásról!

A hivatalos fűtési szezon kezdetétől, azaz szeptember 
15-étől a FŐTÁV Zrt. elkezdte a fűtést, amennyiben 
a felhasználói közösség és a távhőszolgáltató között 
létrejött közüzemi szerződés mellékletét képező üzem-
viteli megállapodásban, vagy külön megrendelésben a 
lakóközösség másképp nem rendelkezett. A FŐTÁV már 
szeptember 1-jétől elkezdte az épületek hőközpontjainak 
fűtési szezonra való felkészítését. Ennek során a sza-
bályzóműszerek és keringtetőszivattyúk ellenőrzésén túl 
a szolgáltató elvégzi a szekunder (lakóközösséghez tar-
tozó) fűtési hálózat központi légtelenítését is, a rendsze-
rekben esetlegesen megrekedő levegő okozta panaszok 
kiküszöbölése érdekében. A felkészítés után a fűtési 
rendszert nem ajánlott leüríteni, mert akkor ez a 
munka kárba vész, és fűtési panaszokhoz vezethet.
A hatékony légtelenítés érdekében kérjük, hogy ra-
diátorszelepeiket tartsák teljesen nyitott állapotban, 
különben a szakszerű központi légtelenítést nem lehet 
elvégezni.
A fűtésindításra való 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 el-
lenőriztetése a szabálytalan szerelések kiküszöbölése 
érdekében.

•  Az épületek központi légvezetékeinek és szerelvényeinek 
ellenőrzése átjárhatóság szempontjából.

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

Mint ahogy azt a korábbi tapasztalatok mutatják, az időjá-
rás hirtelen változásakor (gyors lehűlés vagy felmelegedés 
esetén) a lakók többségének relatív hőérzete a tényleges 
hőmérséklettől eltérő lehet. Ilyenkor az épületek képviselői 
az üzemviteli megállapodást felülíró rendkívüli megrendelést, 
úgynevezett „Eseti rendelkezést” küldenek a FŐTÁV Zrt. ré-
szére. A megrendelt kapcsolást társaságunk 24 órán belül 
teljesíti.
Fontos, hogy rendelkezést csak a társaságunk nyilvántar-
tásában szereplő képviselet adhat. Kérjük ezért, hogy a 
képviselő/képviselet változását 8 napon belül jelentsék be 
társaságunknak, mint ahogy az a közüzemi szerződésben 
is szerepel.

Változás a FŐTÁV Zrt. bankszámlaszámaival 
kapcsolatban! 
Társaságunk a banki átutalások hatékonyabb kezelése ér-
dekében 2015. szeptember 30-ai dátummal megszünteti az 
MKB Banknál vezetett számláját. Kérjük, hogy a jövőben eseti 
átutalásnál esetén kizárólag az alábbi számlaszámokat szíves-
kedjen használni.

Budapest Bank 
10102093-02960400-01000008

 
OTP Bank 

11794008-20521556-00000000

Kérjük segítse munkánkat azzal, hogy amennyiben Ön lakossági 
díjfizetőnk, úgy utalásait az OTP Banknál vezetett számlaszá-
munkra, amennyiben Ön közületi díjfizetőnk, úgy utalásait a 
Budapest Banknál vezetett számlaszámunkra indítja.

A számlafizetési módokkal kapcsolatban bővebb információt 
honlapunkon, a következő linken találhat: 
http://www.fotav.hu/fizetesi-modok
Megértését és segítségét köszönjük!

Fizesse távhőszámláját a Díjnet ingyenes 
elektronikus rendszerében!

Elkezdődött a fűtési szezon


