
Dél–budapesti ügyfélszolgálat
1116 Bp., Barázda u. 20-30. 
H, K, Sz: 8–16; Cs: 10–18; 
P: 8-14

Kelet–pesti ügyfélszolgálat
1106 Bp., 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

Észak–pesti ügyfélszolgálat
1134 Bp., Váci út 23-27.  
Fővárosi Vízművek székház 
H, K, Sz: 8–17; Cs: 8–20 
(pénztár 19.30-ig); P: 8–14 

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

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.

FŐTÁV HÍRLEVÉL 02
2017

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 kö-
zött fogadja. A műszaki hibabejelentésre 0-24 óráig lehetőségük 
van az ügyfeleknek.

Elérhetőség: 06-1-700-7000

Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válasszák a ké-
nyelmes online időpontfoglalást honlapunkon, a Lakossági ügyfelek/
Ügyfélszolgálat/Ügyintézés személyesen menüpontban!  

Abban az esetben, ha írásban fordulnak társaságunkhoz, javasoljuk, 
hogy a honlapunk (www.fotav.hu) nyitólapján elérhető „Írjon 
nekünk” elektronikus csatornát használják. 

Figyelem! Változás a FŐTÁV Zrt. 
bankszámlaszámaival kapcsolatban!
Tulajdonosváltás átvezetése adásvétel esetén
Egészségben, biztonságban,  
a zöld nagyvárosokban

A Mátyás-templomot is a FŐTÁV Zrt. fűti.

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:Tudta-e Ön, hogy…?

Az elmúlt évtizedek folyamatos fejlesztései eredményeként  
a FŐTÁV Zrt. távhőrendszere nyugat-európai színvonalú, 
hővesztesége alacsony. Egyszerűsége, tisztasága miatt egyre 
többen tudják: a távhő ma már nem a lakótelepek korszerűtlen fűtési 
módja. Lakóparkok és modern, a legszigorúbb környezetvédelmi 
minősítésekkel rendelkező irodaházak, trendi középületek, vagy 
akár a budapesti állatkert is bizonyítja, a távhő új szakaszba lépett 
és az okos jövőt hozza el minden felhasználó számára.

Csak Budapesten minden 10-10 ezer, gáz- vagy fafűtésről 
távhőre váltó háztartás és közület évi mintegy 43 ezer tonnával 
csökkentené a fűtési eredetű káros-anyag-kibocsátást, évi 8 
ezer tonna, az üvegházhatásért részben felelős széndioxid 
kibocsátásától is megkímélve a várost, lehetőséget adva 
a megújuló energia felhasználására. Az egyedi fűtési 
rendszereknél az elöregedés, illetve az elmaradt karbantartás 
miatt veszélyessé váló füstgázelvezető rendszerek egyre több 
szénmonoxid-mérgezéses tragédiát okoznak. A távfűtésnél 
nincs helyi kibocsátás, így nem fenyegeti az otthonokat ez a 
veszély, ráadásul a több százezer forintos kéményfelújításoktól, 
illetve az ezzel járó szabadnapok kivételétől is mentesülnek a 
felhasználók. 

Ma  Magyarországon  minden  hatodik  ember  távfűtéses 
lakásban él, és ez a szám egyre bővül: több mint 650 ezer 
otthon élvezheti a távfűtés előnyeit. A FŐTÁV Zrt. elsősorban 
meglévő  vezetékek  bővítésével,  illetve  újak  létesítésével 
tervezi  növelni  azon  területet,  ahol  elérhető  a  távfűtés,  a 
többi  között  Zuglóban,  Kőbányán  és  Angyalföldön  is.  A 
FŐTÁV Zrt. szolgáltatásai jelenleg 23 budapesti kerületből 
18-ban érhetők el.



az ügyvédi letétből 30 napnál nem régebben kiadott tulajdonjog 
lemondó nyilatkozat (a  tulajdonjog  lemondó nyilatkozat 
ügyvédi  letétből  kiadása  30  napnál  nem  régebbi  vagy  a 
Földhivatal érkeztető dátuma 30 napnál nem régebbi)

Amennyiben  az  átíráshoz  nem  áll  rendelkezésre  a 
szükséges  dokumentum  -  tulajdonjogot  igazolandó  - 
Ügyfélszolgálatainkon Nem hiteles  tulajdoni  lap  információ 
lekérés igényelhető nettó 1600 Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 
2032 Ft ellenében.

Amennyiben a Felek (régi és új díjfizető) számlarendezést 
kérnek, vagy az adás-vételi szerződés az eladó tulajdonjog 
fenntartását tartalmazza, és a tulajdonjog lemondás napja 
eltér a birtokbaadás napjától, abban az esetben Birtokbaadási 
(vagy Átadás-átvételi) jegyzőkönyv, ennek hiányában a FŐTÁV 
nyomtatványai között megtalálható és megfelelően kitöltött 
„Jegyzőkönyv birtokbaadásról távhőszámla rendezéshez” 
nyomtatvány csatolása is szükséges. 
(http://www.fotav.hu/letoltheto-nyomtatvanyok-nyilatkozatok)

Ha az adásvételi szerződésben az eladó tulajdonjog fenntartása 
szerepel, azonban a birtokbaadás, a tulajdonjog bejegyzési 
nyilatkozat kiállítása előtt megtörtént, úgy a bejelentéshez a 15 
napnál nem régebbi ún. ”Együttes kérelmet” 
(http://www.fotav.hu/letoltheto-nyomtatvanyok-nyilatkozatok)
is mellékelni kell, amely mindaddig érvényben marad, amíg a 
tulajdonjog fenntartás megszűnését a régi vagy az új tulajdonos 
a megfelelő dokumentum másolatának bemutatásával a 
Távhőszolgáltatónál be nem jelenti. 

Ha a régi vagy az új felhasználó/díjfizető nem természetes 
személy, aláírási címpéldány (amennyiben nem az aláírásra 
jogosult személy jár el, meghatalmazás) is szükséges az 
átírás elvégzéséhez. 

Egészségben, biztonságban, 
a zöld nagyvárosokban

Az egészségesebb környezet mellett a városi életminőséget 
javító másik fontos tényező a távfűtés esetén a biztonság. Az 
egyedi fűtési rendszereknél az elöregedés, illetve az elmaradt 
karbantartás miatt veszélyessé váló füstgázelvezető rendszerek 
egyre több szénmonoxid-mérgezéses tragédiát okoznak.  
A távfűtésnél azonban nincs helyi kibocsátás, így nem fenyegeti 
az otthonokat ez a veszély, ráadásul a több százezer forintos 
kéményfelújításoktól is mentesülnek a felhasználók.

A távhő segítségével emellett a zöld energia is képes „beköltözni”  
a sűrűn lakott településekre: a biomassza, a geotermikus energia 
vagy éppen – a kiemelkedő környezetvédelmi fejlesztések révén – 
a hulladék elégetésével keletkező hő. Ezek más módon nehezen 
tudnának eljutni az irodaházakba és a lakóparki lakásokba.

Nem véletlen tehát, hogy az Európai Unióban is a távhőt tekintik 
az egyik legfontosabb eszköznek az energiahatékonyság, 
az ellátásbiztonság, a környezet- és klímavédelem, valamint 
a  fosszilis  tüzelőanyagok  felhasználásának,  illetve  az 
importfüggőség  csökkentésének  szempontjából.  Ebből 
is következik, hogy Európa és a világ számos országában 
reneszánszát éli a távhő.

Figyelem! Változás a FŐTÁV Zrt. 
bankszámlaszámaival kapcsolatban! 

Társaságunk MKB Banknál vezetett bankszámlája megszűnik, 
ezt követően kizárólag az OTP Banknál vezetett számlánkra 
fogadunk befizetéseket. 
Fentiek miatt kérjük Önöket, hogy távhőszámláik egyéni 
átutalással történő kiegyenlítése esetén kizárólag a FŐTÁV Zrt.  
OTP Banknál vezetett bankszámlaszámát szíveskedjenek 
használni.

OTP Bank   11794008-20521556-00000000   

Kérjük, hogy a közlemény rovatba minden alkalommal 
szíveskedjenek feltüntetni a fizetendő számla sorszámát. 
A változással különösön azon ügyfeleink figyelmét hívjuk fel, 
akik távhőszámláikat banki átutalással egyenlítik ki, eseti 
vagy állandó megbízást adtak a számlájukat vezető bank 
részére. Csoportos  beszedési  megbízással  rendelkező 
Ügyfeleinket az előzőekben jelzett számlaszám változás 
nem érinti, azzal kapcsolatban nincs teendőjük. 

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

Megértésüket és segítségüket köszönjük!

Tulajdonosváltás átvezetése adásvétel esetén

A felhasználó vagy a díjfizető személyében bekövetkezett 
változást a régi és az új felhasználó/díjfizető a változásától 
számított 15 napon belül köteles a Távhőszolgáltatónak 
írásban bejelenteni és a díjfizető személyében bekövetkezett 
változás esetében ezzel egyidejűleg a felhasználó közös 
képviselőjét is értesíteni. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell az új felhasználó/díjfizető 
személyének azonosításához szükséges adatokat, a felhasz-
nálási hely, illetőleg az épületrész megjelölését és a változás 
időpontját. 

Amennyiben a tulajdonosváltás alapját adásvétel képezi a 
Távhőszolgáltató a tulajdonváltozás igazolására a következő 
okiratok valamelyikét fogadja el:
- 30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap;
- VAGY 30 napnál nem régebbi Földhivatali bejegyző határozat;
- VAGY 30 napnál nem régebbi Adás-vételi szerződés, mely 
 egyben rendelkezik a tulajdonjog lemondásról;
- VAGY Tulajdonjog fenntartással kötött Adás-vételi szerződés + 


