
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 08
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 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 ne-
künk” elektronikus csatornát használják. 

Változnak az egyéb szolgáltatások díjai

Részhőmennyiség változása

Új honlapon a FŐTÁV Zrt.

A Budai Várnegyed több épületét is a FŐTÁV Zrt. fűti.

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:Tudta-e Ön, hogy…? 

A villamos energiával kapcsoltan termelt hő nagy energetikai 
hatékonysággal állítható elő. Ennek köszönhetően akár 15–20 
százalékkal kevesebb tüzelőanyagot, például gázt kell elégetni 
ugyanannyi hő termeléséhez. Ugyanennyivel kevesebb szennyező 
anyag kerül a levegőbe ahhoz képest, ha a hőt és az áramot 
külön-külön állítanánk elő. Magyarország adottságait tekintve a 
geotermikus energia, a biomassza, és – elsősorban a fővárosban 
– a kommunális hulladékok energetikai hasznosítása is hatalmas 
lehetőségeket rejt a hőtermelésben, ahogyan azt a FŐTÁV Zrt. 
fejlesztései és stratégiai céljai is mutatják.

A hulladékkezelés területén Magyarország nem tartozik az 
európai élvonalba. Itthon néhány évvel ezelőtt még a települési 
szilárd hulladék kétharmada lerakókba került, miközben 
az uniós átlag ennek alig több mint fele, néhány nyugati 
országban pedig az 5 százalékot sem éri el a lerakás aránya. 
A termikus hasznosítás (vagyis az égetés) azonban még ma 
is kétszer gyakoribb az EU-ban, mint itthon. A távhőtermelés 
energiamixe folyamatosan átalakul, zöldül, egyes becslések 
szerint a földgáz részarányát 2022-re országosan 50 százalék 
körüli szintre lehet majd csökkenteni.



Változnak az egyéb szolgáltatások díjai

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk alaptevékenységen 
kívüli szolgáltatásainak díja 2017. szeptember 1-jétől változnak. 
Az ezen időponttól aktuális díjtételek honlapunkon (http://
www.fotav.hu/tajekoztatas/fotav-zrt/jogi-hatter-/egyeb-
szolgaltatasok-szabalyzata) megtekinthetőek.

Részhőmennyiség változása

Az egyenletes díjfizetési módot választó ügyfeleink esetében 
2017. május 1-jétől új elszámolási időszak vette kezdetét, amely 
során az ettől a hónaptól kiállított részszámlákban szereplő 
részhőmennyiségeket – a vonatkozó rendeletnek megfelelően – a 
2016. május 1. és 2017. április 30. közötti időszakra elszámolt 
tényfogyasztások egyhavi átlaga alapján határoztuk meg. 
A 2017. június 16-án kelt részszámla már az 1. részszámla, 
melyben már az újrakalkulált részhőmennyiségek szerepelnek.
Megemlítjük, hogy a 2017. júniustól kiállított részszámlákon 
ügyfeleinknek lehetőségük van nyomon követni a 2017. 
május 1-jétől kezdődő hőfogyasztási időszakokra vonatkozó 
részhőmennyiség és a tényfogyasztás közötti különbözetet. 
Ennek ismeretében – a részszámlázási időszakon belül – egy 
alkalommal kezdeményezhetik társaságunknál a részhőmennyiség 
módosítását (emelés/csökkentés) az arra vonatkozó, honlapunkról 
letölthető nyomtatvány kitöltésével, vagy elektronikusan az 
internetes ügyfélszolgálatunk weboldalán

Adategyeztetés a FŐTÁV díjfizetők körében

Tájékozatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. megbízásából az IMMODUS 
Zrt. szerződött partnere az EX-ID Zrt. a díjfizetőink körében 
adategyeztetési feladatokat lát el. Az adategyeztetés személyes 
felkeresés formájában történik meg. Az EX-ID Zrt. munkatársai 
minden esetben fényképes igazolvánnyal és meghatalmazással 
igazolják, hogy jogosultak a feladat végzésre. Kérés esetén 
ügyfélszolgálati munkatársaink is állnak rendelkezésükre ezen 
kollégák beazonosításában.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Bővült az internetes ügyintézési 
lehetőségek köre

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy internetes – ügyfélszolgálatunk
ügyfeleink igényeit figyelembe véve – megújult, ezzel is 
segítve a kényelmesebb ügyintézést. Az új funkciókról az 
alábbiakban olvashatnak.

Általános funkciók:
• Biztonsági okokból, amennyiben a bejelentkezést követően 

nem történik aktivitás, a rendszer automatikusan kilépteti a 
felhasználót. A netbankok mintájára a képernyőn látható az 
az időjelző, amely mutatja, hogy mennyi idő múlva történik 
meg a kapcsolat bontása.

• Értesítő e-mail üzenetekre történő feliratkozás, illetve erről 
történő leiratkozás lehetősége.

Díjfizetői funkciók:
• Bankkártyás fizetési lehetőség.
• Az ingatlan fogyasztási adatainak PDF-ben  

történő letöltése.

Képviselői funkciók:
• A díjszétosztási adatok, arányok megadásánál lehetőséget 

biztosítunk arra, hogy a fűtési- és melegvíz adatokat más-
más időpontban tölthessék fel ügyfeleink. Természetesen a 
továbbiakban is lehetséges lesz ezen adatok egyidejű rögzítésére.

• A szétosztási adatok feladását megelőzően előállítható a 
rögzített adatokról egy PDF formátumú munkapéldány, amely 
igény szerint nyomtatható, megkönnyítve ezzel például az 
adatok előzetes ellenőrzését. Természetesen - a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően - az adatok feladását követően, a 
jóváhagyott díjszétosztási arányokról szóló visszaigazolást 
ezután is e-mail útján kapják meg ügyfeleink.

• A letöltött arányközlő táblázat elnevezésében a jövőben 
szerepel a Felhasználási hely azonosító és a hatálykezdet.

• Az épület fogyasztási adatainak PDF-ben tör ténő 
letöltése, nyomtatása.

Bízunk abban, hogy internetes ügyfélszolgálatunk új funkciói 
megkönnyítik az online ügyintézést.

Új honlapon a FŐTÁV Zrt.

Nagy örömünkre szolgál, hogy arról értesíthetjük meglévő és 
leendő ügyfeleinket, hogy 2017. július 16-án megújult a FŐTÁV 
Zrt. honlapja. Megőrizve és kibővítve a korábbi honlapra jellemző 
informatív jelleget, immár egy modern köntösbe öltöztetett 
honlapon tájékozódhatnak ügyfeleink. 
Weboldalunk nem csak külsejében újult meg. Számos tartalmi 
és funkcionális újítás is belekerült, amelyek kényelmesebbé 
és egyszerűbbé teszik az információk elérését ügyfeleink 
és honlapunk látogatói számára egyaránt. Új menüpontok, 
további megújult tartalmak jelentek meg strukturált és könnyen 
áttekinthető formában. A honlapunk immár mobiltelefonra 
optimalizáltan is elérhető.
Honlapunkon online ügyfélszolgálatunk gyors, sorban állás 
nélküli, kényelmes és egyszerű ügyintézésre is lehetőséget 
biztosít ügyfeleink számára. További kényelmi szolgáltatás, 
hogy a távfűtés számláit már bankkártyával is kifizetheti az 
interneten keresztül.
Közműszolgáltatóként abban hiszünk, hogy közérdekű információkat 
is lehet érdekes és interaktív, könnyen elérhető formában, 
informatívan közölni ügyfeleinkkel. A honlap megújítása során 
kiemelt szempont volt, hogy fogyasztóink a szolgáltatásunkkal 
kapcsolatos valamennyi fontos információt könnyen megtalálják 
az oldalon. A lapon jelenleg is lehetőség van ügyintézésre, 
nyomtatványok letöltésére. Céljaink szerint az interneten keresztül 
intézhető ügytípusok számát a jövőben tovább növeljük.
Bízunk abban, hogy az oldal gyors, pontos és naprakész 
információival könnyíti meg az információszerzést minden 
látogató számára.

Keresse fel a megújult honlapunkat a www.fotav.hu címen. 
Kellemes böngészést kívánunk!


