
FŐTÁV HÍRLEVÉL 08
2015

A II. kerületi Fő utcában kialakított központban július 1-jétől egy 
helyen intézhetik ügyeiket a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Nonprofit Zrt., a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt., a Fővárosi 
Vízművek, a Díjbeszedő Holding Zrt. és a DHK Hátralékkezelő 
és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ügyfelei.

A Fő utca 47. szám alatt a felsorolt budapesti szolgáltatókkal 
együtt egységes nyitvatartási időben fogadjuk az ügyfeleket. 
A kisgyerekkel érkező szülőket soron kívül fogadjuk. Felhívjuk 
a figyelmüket, hogy az irodában kizárólag bankkártyával lehet 
fizetni.
A Fővárosi Vízművek pesti, Váci úti központi ügyfélszolgálati 
irodájában egyébként már működik egy közös ügyfélszolgá-
lat, melyben a Fővárosi Vízművek, a Fővárosi Csatornázási 
Művek, a Budapesti Távhőszolgáltató (FŐTÁV) Zrt., a Fővárosi 
Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV), a 
Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Nonprofit Zrt. és a DHK 
Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kapott helyet.

A kezdetekben még 
mozdonykazánok adták a távfűtést

Csalók házalnak a FŐTÁV nevében

Az utóbbi időben több esetben illetéktelenek - magukat 
a FŐTÁV munkatárásnak kiadva - próbáltak csalással 
bejutni fogyasztókhoz. Az ilyen csalások elkerülése 
érdekében a FŐTÁV Zrt. felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy szakemberei minden esetben a társaság 
emblémájával jól látható módon ellátott munkaruhát 
viselnek, és arcképes kártyával rendelkeznek. 
Különösen fontos tudni, hogy a FŐTÁV-nak ma már 
nincs egyetlen olyan szolgáltatása sem, amelyért a 
szakemberek a helyszínen készpénzt kérnének el.
A FŐTÁV Zrt. kéri a lakosságot, hogy amennyiben 
valaki a társaságra hivatkozva kínál szolgáltatást, azt 
a fentieket figyelembe véve és mérlegelve fogadja el, 
mert az ilyen esetek semmilyen módon sem köthetőek 
társaságunkhoz. 

Ügyfélszolgálati irodáink

Felhívjuk tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy 2015. szeptember 
11-én a FŐTÁV Zrt. személyes ügyfélszolgálatai és telefonos 
ügyfélszolgálata technikai okok miatt zárva tartanak! Ezen a 
napon a telefonon éjjel-nappal hívható műszaki hibabejelentés 
természetesen zavartalanul üzemel, teljes körű ügyintézésre pedig 
a www.fotav.hu oldalon elérhető internetes ügyfélszolgálatunkon 
lesz lehetőség.

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 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.
Elérhetőség: 06-40-200-108

Társaságunk Dél-budapesti ügyfélszolgálatának 
nyitvatartása megváltozott!

MEGÚJULT A FŐTÁV ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATA

Átadták a közműcégek Budai 
ügyfélszolgálati központját

Társaságunk 1960. július 
1-jén kezdte meg működését, 
amelyet azóta is a munkatársak 
elkötelezett munkája és 
szakértelme visz sikerre. 
Fennállásunk 55. évfordulójának 
alkalmából szeretnénk 
megköszönni ügyfeleink 
belénk vetett bizalmát, hiszen 
számunkra továbbra is az Önök 
bizalma a legfontosabb.

55 ÉVES 
A FŐTÁV!

Kellemes, „bababarát” környezetben 
várjuk ügyfeleinket



A FŐTÁV Zrt., mint az energiaiparban működő vállalat, kiemelt 
figyelmet fordít a környezeti elemek védelmére, az általa oko-
zott környezeti terhelés ellenőrzésére és folyamatos csökken-
tésére. Köszönjük mindazok együttműködését, akik számára 
fontos, hogy Budapest most és a jövőben is tiszta és élhető vá-
ros legyen. A világ, benne országunk és fővárosunk már érzi a 
klímaváltozás jeleit, mely már a mi generációnk életére is 
jelentős hatással van, de még komolyabban befolyásolja 
majd gyermekeink jövőjét. Magyarország köztársasági el-
nöke elektronikus aláírásgyűjtést kezdeményezett azért, hogy 
minden magyar állampolgárnak legyen lehetősége fölemelnie 
szavát egy átfogó klímavédelmi nemzetközi megállapodás 
érdekében. Úgy véljük, hogy az államfői felhívás egyezik 
társaságunk környezetvédelmi céljaival. Ezért felelős vállalat-
ként társaságunk is csatlakozik a köztársasági elnök kezde-
ményezéséhez

Amennyiben Ön is fontosnak tartja, hogy mennyire lesz élhető 
a XXI. század, s van erre egy percük, kérjük, látogasson el  
a www.facebook.com/fotavzrt oldalunkra, vagy regisztráljon 
a www.elobolygonk.hu honlapon.

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!

Együtt az élhető bolygóért! 

Változás a FŐTÁV Zrt. bankszámlaszámaival 
kapcsolatban! 
Társaságunk a banki átutalások hatékonyabb kezelése érde-
kében 2015. szeptember 30-ai dátummal megszünteti az MKB 
Banknál vezetett számláját. Kérjük, hogy a jövőben eseti átutalás 
esetén kizárólag az alábbi számlaszámokat szíveskedjen használni.

 ≈ Budapest Bank 10102093-02960400-01000008

 ≈ OTP Bank 11794008-20521556-00000000

A FŐTÁV Zrt. egyik stratégiai célja, hogy a felhasználók 
igényének megfelelő hőenergiát gazdaságosan biztosítsa. 
Versenyképességének javítása érdekében az utóbbi években 
számos beruházást hajtott végre. Az Újpesti és Újpalotai 
Távhőkörzetek távvezetéki összekapcsolásával lehetővé vált 
az FKF Nonprofit Zrt. Fővárosi Hulladékhasznosító Művében 
előállított, kedvező költségű hőenergia fokozott hasznosítása. 

Komoly előrelépésnek 
tudhatjuk be, hogy a 
hulladékok energetikai 
hasznosításának hatás-
foka a fejlesztés hatásá-
ra több mint 10%-kal nő, 
miközben az üvegházha-
tást okozó légszennyező 
anyagok kibocsátása 
évi 20-30 ezer tonná-
val csökken, a fővárosi 
távhőellátás földgázfüg-
gősége pedig 96%-ról 
92%-ra mérséklődik.

A projekt részeként egye-
bek mellett a forró víz 
keringtetését egy új a 
föld felszíne alá épített 
szivattyúház biztosítja, a  
XV. kerületben bekötöt-
ték a távhőrendszerbe a 
Kolozsvár Utcai Általános 
Iskolát és a Tanuszodát, 
továbbá megépült a hőki-
adó állomástól az új szi-
vattyú-állomásig vezető,  
közvetlenül a földbe fek-
tetett, előszigetelt 500 
milliméter átmérőjű táv-
hővezetékpár is. 

Befejeződött az újpesti 
és újpalotai távhőrendszer összekötése

Csökkent a távhőellátás 
földgázfüggősége


