
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.
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2017

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

Elérhetőség: 06-1-700-7000

Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válasszák 
a kényelmes 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. 

Elszámoló számlák postázása

A fűtéskorszerűsítésre nyáron kell gondolni

Változott a FŐTÁV Üzletszabályzata

Tudta-e Ön, hogy a Duna Arénát is a FŐTÁV Zrt. fűti?

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:szükség helyben telepített kazánokra, ezzel is kiiktatva egyrészt 
az ehhez kapcsolódó beruházási és fenntartási költségeket, 
másrészt a meghibásodási lehetőségeket. A legmodernebb 
hőközpontoknál pedig a távfelügyelet segítségével a FŐTÁV 
Zrt. szakemberei folyamatosan monitorozzák az épület fűtését 
és az egyes berendezések működését. Budapesten a távfűtést 
használó bevásárlóközpontok közé tartozik az Árkád, az Allee, 
az Asia Center és a Köki Terminál is. A korszerű irodaházak 
közül az Infopark, a VPOP Irodaház, a WPR Omega, az IP 
West, az Uniqa Irodaház, a Spirál Irodaház, a Haller Gardens 
és a Duna Tower is a FŐTÁV Zrt. szolgáltatásait veszi igénybe. 

Tudta-e Ön, hogy…? 

Az Európai Unió szerint a távhő jelentősen hozzájárulhat 
az energiaárak csökkenéséhez a kontinensen a következő 
évtizedekben. Alacsony ára, megbízhatósága és biztonsága 
mellett a zöld gondolat az, amely egyre népszerűbbé teszi a 
távfűtést. Nemcsak a legmodernebb, ökotudatos lakásokban, 
de irodákban, bevásárlóközpontokban és egyéb középületekben 
is. Európa és a világ számos országában reneszánszát éli a 
távhő felhasználása. A jellemzően a második világháború után 
kiépített rendszerek folyamatos fejlesztésével mára globálisan is 
az egyik legfontosabb környezetbarát, hatékony energiaellátási 
technológiaként tekintenek a távfűtésre. 

• Svédország minden városában van távfűtés, a több-lakásos 
házak és intézmények több mint három-negyede távhővel fűtött. 

• Finnországban 50 százalék feletti a távhő részaránya a fűtésben 
és a melegvíz-ellátásban. 

• Dániában a fűtés és melegvíz-ellátás 60 százaléka származik 
ilyen forrásból. 

• Nagy-Britanniában a következő másfél évtizedben óriási 
bővülésre számítanak a távhő szempontjából: a jelenlegi 2 
százalékos háztartási arány 2030-ra 20 százalékra nőhet. 

• Ausztriában a bécsi távfűtés nem csupán alacsony árának 
és minőségének, hanem a fenntarthatóság, ellátásbiztonság,  
a stabil tarifák és a kényelem biztosításának is köszönheti 
37 százalékos részarányát a település hőellátásában. 

• New York városában a XIX. század vége óta üzemel a gőz 
hőhordozójú távfűtési rendszer a sűrűn lakott manhattani 
területeken. 

• Az ázsiai országok közül Japánban, ezen belül is Tokióban 
jelentős a távhő jelenléte, míg Kína északi részén a széntüzelés 
és a közlekedés okozta, gyakran már komoly egészségügyi 
kockázatokat is rejtő légszennyezettség elleni harc eszközeként 
alkalmazzák a technológiát. 



Használja ki társasháza fűtési rendszerének ingyenes leürítését 
és korszerűsítse lakása fűtését a nyári hónapokban! 
Amennyiben a tervezett munkálatokra még nem rendelkezik 
kivitelezővel úgy annak előzetes felmérést és a csere elvégzést 
térítés ellenében társaságunktól is megrendelheti. Erről a 
szolgáltatásunkról bővebben a társaságunk honlapján http://www.
fotav.hu/web/guest/szervizszolgaltatasaink linken tájékozódhat. 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fogyasztói vezetékhálózaton 
végzendő tevékenység kivizsgálását és azajánlattételt térítésidíj 
ellenében végzi társaságunk. Az aktuális díj honlapunkon  
(www.fotav.hu) megtekinthető.

Változott a FŐTÁV Üzletszabályzata 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a FŐTÁV Zrt. Üzletszabályzata 
módosult. A 2017. június 1-jétől hatályos új Üzletszabályzat elérhető 
honlapunkon: www.fotav.hu
Fontos információ, hogy a Telefonos ügyfélszolgálat eddigi 40-es 
előhívószámú elérhetősége hamarosan megszűnik. Kérjük, hogy a 
jövőben a 06-1-700-7000-es hívószámon keressék ügyintézőinket. 

Több mint 100 db fát ajánlott fel a FŐTÁV a Föld 
Napja alkalmából

Föld Napja alkalmából a FŐTÁV már harmadik éve ajándékoz 
fákat több távhőszolgáltatásban érintett kerületnek. A különböző 
fákból álló 20 db-os csomagokat áprilisban egyebek mellett az 
I., II., XI., XIV., XX., és XXII. kerületek kapták meg. Idén először 
kerületi programokhoz is tudtunk csatlakozni. Vállalatunk a Budavári 
Önkormányzat és a FŐKERT Nonprofit Zrt. Vérmezőn tartott 
Miénk itt a Park! elnevezésű Föld Napi önkéntes parkszépítésén 
is részt vett, melyen kollégáink is segédkeztek a faültetésben és a 
virágültetésben. Társaságunk szerint a társadalmi felelősségvállalás 
jegyében történő felajánlás is jól példázza a kerületek és a 
vállalat közös elkötelezettségét a környezettudatos gondolkodás 
iránt. A FŐTÁV kiemelt céljai közé tartozik, hogy hozzájáruljon 
a nagyvárosi káros anyag kibocsátás - nemzetközi tendenciák 
szerint elvárt - csökkentéséhez illetve, hogy a távhőszolgáltatás 
működését szolgáló modern technológia alkalmazása során fontos 
szerepet kapjon a tudatos energiafelhasználás. Szerencsére 
mostani kezdeményezésük is kedvező fogadtatásra talált és 
reméljük, hogy ez is erősíti majd az önkormányzatok, az érintett 
városrészekben lakók és társaságunk közötti együttműködéseket.

Tisztán és környezettudatosan a jövő 
városaiban
 
Modern és folyamatosan fejlődő hőellátási módként a távfűtés 
képes megfelelni a jövő városai által támasztott elvárásoknak, 

olyan területeken érve el ezzel sikereket, ahol számos egyéb 
technológia kompromisszumokra kényszerül. Az úgynevezett 
okos városok nemcsak az informatikai eszközök, szenzorok 
és kijelzők miatt okosak, hanem azért is, mert élhető, tiszta, 
környezettudatos életet biztosítanak lakóiknak. 

A távfűtés a világ számos országában nem egyszerűen 
elterjedt energiaellátási forma, hanem a lokális és a nemzeti 
energiagazdálkodás tudatos eszköze, az okos városok egyik alapja. 
Az Európai Unióban mintegy 10 százalékos arány mellett 64 millió 
ember él távfűtött lakásban, ezen belül Kelet-Európa lakóinak 
37 százaléka, azaz nagyjából 40 millió ember élvezi lakásában 
a távfűtés kényelmét és megbízhatóságát. A távhő korántsem 
a múlt, sokkal inkább az átgondolt fejlesztések eredményeként 
elérhető jövő. Biztonságos, tiszta és egy-egy város energetikai 
szempontjait messzemenően kiszolgálni képes fűtési mód. 

Irodák és plázák, alacsony ökológiai 
lábnyommal

A távhő folyamatos, kényelmes, kiszámítható, felhasználó- 
és környezetbarát megoldást jelent az irodaházak és a 
bevásárlóközpontok számára. Számos modern szolgáltató 
döntött a FŐTÁV Zrt. mellett fűtési rendszere kiépítésekor, a 
gazdasági számítások alapján a távfűtésben találva meg az 
optimális hőellátási technológiát. A távfűtés használatakor nincs 

Elszámoló számlák postázása

Tájékoztatjuk ügyfeleinket arról, hogy azon díjfizetőink részére, 
akik az egyenletes (részszámlás) díjfizetést választották, május 
hónapban kipostáztuk az elszámoló számlát. 
Azon épületekre vonatkozóan, amelyek a FŐTÁV Zrt-vel a fűtési 
célú hődíjak utólagos elszámolására kötöttek szerződést, 
külön elszámolás is készül. 

A fűtéskorszerűsítésre nyáron kell gondolni

A fűtési rendszerekben a fűtésszolgáltatási időszakon kívül, 
nyáron is van víz annak érdekében, hogy a rendszerben korróziós 
folyamat ne induljon el, illetve a tömítések ne száradjanak ki. 
Fentiek alapján az épületek fűtési rendszerein végzett munkák 
megkezdése előtt azokat le kell üríteni. Az anyagi károkozás, 
áztatás elkerülése érdekében, a visszatöltés előtt az elvégzett 
munka ellenőrzése szükséges.
A szolgáltató az épület hálózatának ürítését a következő 
feltételek mellett teljesíti:

a) A szolgáltatási időszakon kívül, évente egy alkalommal, 
május  16.  –  augusztus  15.  között , k izárólag az 
épület(ek) képviselete, képviselője, szövetkezeti elnöke 
vagy hőszolgáltatási megbízottja igényelhet  2  hetes 
díjmentes  ürítést. Ajánljuk, hogy a fűtésszolgáltatási 
időszak végeztével (május vége, június eleje) keresse fel 
közösségük képviselőjét a fenti lehetőséggel kapcsolatos 
kérdéseivel.

b) Május 16. – augusztus 15. között az épületrész Tulajdonosa 
(díjfizető), vagy a Felhasználó képviselője, vagy az Üzemviteli 
Megállapodás szerinti hőszolgáltatási megbízott, térítési 
díj ellenében (a rendszer legfeljebb 3 napig lehet leürített 
állapotban). Az aktuális díj honlapunkon (www.fotav.hu) 
megtekinthető.

Döntsd el Te, 
hol rendezed számláidat!

Döntsd el Te, 
hol rendezed számláidat!

Számlabemutatás és rendezés
gyorsan, kényelmesen, biztonságosan, ingyenesen, 
egyszerűen, netbankon, bankkártyával, mobilról! 


