
FŐTÁV HÍRLEVÉL 10
2018

Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1116 Bp., Barázda u. 20-30. 
H, K, Sz: 8-16; Cs: 9-18; P: 8-14

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1106 Bp., Örs vezér tere 25. 
Árkád Üzletközpont, 2/a 
parkoló szint, Media Markt 
felett, külső parkolóban
H:8-17, K:9-16, Sz: 9-17, Cs: 
8-20, P: 9-15

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

NKM Központi ügyfélszolgálat
1081 Bp., Fiumei út 9-11.
H, K, Cs, P: 8-14, Sz: 8-20

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.

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. A műszaki hibabejelentésre 0-24 óráig lehető-
ségük van az ügyfeleknek.

Elérhetőség: 06-1-700-7000

Ügyfélszolgálati irodáinkban történő ügyintézéshez válasszák a 
kényelmes online időpontfoglalást honlapunkon, a Lakossági ügy-
felek/Ügyfélszolgálat/Ügyintézés személyesen menüpontban!  

Abban az esetben, ha írásban fordulnak társaságunkhoz, ja-
vasoljuk, hogy a honlapunk (www.fotav.hu) nyitólapján elérhe-
tő „Írjon nekünk” elektronikus csatornát használják.

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

Elkezdődött a fűtési időszak

Információ a számlázási módokkal kapcsolatban

Új személyes ügyfélszolgálati helyszín

Figyelemfelhívás! A Díjnet rendszerében 
regisztrált ügyfelek körében jogosulatlan 
adatfelhasználás. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. ügyfélszolgálatára az 
elmúlt napokban, több egymástól független telefon bejelentés 
érkezett, amely szerint a bejelentők saját e-mail címükre olyan 
üzeneteket kaptak, amelyben arról tájékoztatják őket, hogy 
számla elmaradásuk van.
A panaszosok észrevették, hogy a számlán megjelölt ügyfél-
azonosító szám nem egyezik meg a sajátjukéval, de olyan 
bejelentő is kapott üzenetet, aki nem ügyfelünk.
Az általunk elvégzett belső vizsgálat szerint a Díjnet rendszerében 
nyilvántartott ügyfeleknek küldtek elektronikus leveleket a 
FŐTÁV Zrt. nevével visszaélve, egy olyan személy azonosítóját 
felhasználva, aki ténylegesen igénybe veszi szolgáltatásunkat.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az ilyen jellegű értesítéseket 
körültekintően kezeljék, ne legyenek csalás áldozatai, 
bűncselekmény gyanúja esetén értesítsék a rendőrséget.

Új személyes ügyfélszolgálati helyszín

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt és a NKM Nemzeti 
Közművek Zrt. együttműködése keretében új helyszínen, az NKM 
Nemzeti Közművek Zrt. Központi ügyfélszolgálati irodájában 
is fogadjuk ügyfeleinket.
A Fiumei út 9-11. sz. alatti ügyfélszolgálati irodában két pultban 
várjuk a FŐTÁV Zrt. és DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi 
Szolgáltató Zrt. ügyfeleit. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ezen kirendeltségen kizárólag 
bankkártyás fizetési lehetőséget biztosítunk. 
Cím: 1081 Bp., Fiumei út 9-11. 
Nyitvatartás: H.,K,Cs,P: 8-14, Sz: 8-20

Személyes ügyfélszolgálati irodáink ünnepi 
nyitva tartása:
2018. október 13-án szombat 8-14
2018. október 22-én hétfőn zárva tart
2018. november 10-én szombat 8-14
2018. november 2-án péntek zárva tart



Elkezdődött a fűtési időszak

A fűtési időszak szeptember 15-étől megkezdődött. 
A FŐTÁV már szeptember 1-jétől elkezdte az épületek 
hőközpontjainak fűtési időszakra való felkészítését. Ennek során 
a szabályzóműszerek és keringtető szivattyúk ellenőrzésén túl 
a szolgáltató elvégezte a szekunder (lakóközösséghez tartozó) 
fűtési hálózat központi légtelenítését is, a rendszerekben 
esetlegesen megrekedő levegő okozta panaszok kiküszöbölése 
érdekében. 
A felkészítés után a fűtési rendszert nem ajánlott leüríteni, mert 
akkor ez a munka eredménytelen és fűtési panaszokhoz vezethet. 
Amennyiben a fentiek ellenére fűtési problémát észlel és az 
az egész épületben tapasztalható, kérjük jelezze az épület 
képviseletének, aki jogosult az egész épületre vonatkozó 
panasz bejelentést megtenni.
Amennyiben a fűtési rendellenesség csak az Ön lakásában 
érzékelhető a panasz okának megállapításához helyszíni 
kivizsgálás szükséges, amelyet Ön is megrendelhet. Társaságunk 
a kiszállás során megvizsgálja a hőközponti berendezéseket és 
amennyiben azok működésében nem észlelünk rendellenességet, 
úgy a szekunder oldalon – vagyis a lakóközösség tulajdonát 
képező oldalon – csak térítés ellenében végzünk anyagmentes, 
vagy minimális anyagigényű beavatkozást a szolgáltatás 
folyamatos biztosíthatósága érdekében. Nagyobb mértékű 
kivizsgálást/beavatkozást már nem áll módunkban elvégezni. 
Erre bármelyik szakembert/szakcéget felkérhetik. Tájékoztatjuk, 
hogy a fentiekre való tekintettel hibabejelentését csak abban 
az esetben áll módunkban rögzíteni, amennyiben Ön írásban, 
vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon szóban vállalja a kiszállási 
díj megfizetését. 
A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy a műszaki 
hibabejelentését társaságunk telefonos ügyfélszolgálatán (06-
1-700-7000-es telefonszám 1-es menüpont) vagy internetes 
ügyfélszolgálatunkon (előzetes regisztrációt követően) 
szíveskedjenek kezdeményezni.

Befizetésekkel kapcsolatos figyelemfelhívás

Amennyiben Ön átutalással egyenlíti ki távhőszámláját kérjük, hogy:
• Az utalások során a közlemény rovatban elsőként a 

kiegyenlíteni kívánt számla sorszámát szíveskedjen 
feltüntetni;

• megkötött részletfizetési megállapodás részleteinek 
átutalásakor a megállapodás azonosító számát kérjük 
megadni.

Köszönjük, hogy segíti munkánkat.

Információ a számlázási módokkal kapcsolatban

A távhőszámlák kiállítása kétféle számlázási mód szerint történik:
Ön választhatja az egyenletes díjfizetést.  Társaságunk ebben 
az esetben részszámlák és elszámolási időszakonként egy 
elszámoló számla kiállításával számlázza a távhődíjakat. 
Szintén ezt a számlázást alkalmazzuk, amennyiben a díjfizető 
(pl.: tulajdonosváltozás esetén) másként nem rendelkezik
Kérhető a számlák havonkénti mérés szerinti kiállítása is. 
Ebben az esetben a számlán szereplő hőmennyiség az előző 
hónapban (hőközpontban) mért hőfogyasztás a közös képviselet 
által megadott felosztási aránya szerint kerül elszámolásra.
Önnek a kétféle számlázási mód közötti váltásra egy elszámolási 
időszakon belül (május 1. és április 30. között) egy alkalommal 
van lehetősége. 
A számlázási mód változtatást az arra vonatkozó nyomtatvány 
k i tö l téséve l  és megküldésével ,  vagy a z in ternetes 
ügyfélszolgálatunkon keresztül kezdeményezheti társaságunknál. 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendelkezést – mindkét 
esetben – a beérkezést, online ügyintézés esetén pedig az 
internetes ügyfélszolgálatunkon történt módosítást követő 
hónaptól tudjuk alkalmazni.

Részhőmennyiség változása

Az egyenletes díjfizetési módot választó ügyfeleink esetében 
minden év május 1-jétől új elszámolási időszak kezdődik. A 
június hónaptól kiállításra kerülő részszámlákban szereplő 
részhőmennyiségek – a vonatkozó rendeletnek megfelelően – 
az előző év május 1. és az adott év április 30. közötti időszakra 
elszámolt tényfogyasztások havi átlaga alapján kerülnek 
meghatározásra. 
A 2018. júniustól kiállításra kerülő részszámlákon ügyfeleinknek 
módjukban áll nyomon követni a 2018. május 1-jétől kezdődő 
hőfogyasztási időszakokra vonatkozóan a részhőmennyiség 
és a tényfogyasztás közötti különbözetet. Ennek ismeretében 
– a részszámlázási időszakon belül – egy alkalommal 
kezdeményezhetnek társaságunknál részhőmennyiség módosítást 
(emelés/csökkentés) az arra vonatkozó, honlapunkról letölthető 
nyomtatvány kitöltésével vagy internetes ügyfélszolgálatunkon.

Tulajdonos változás átvezetése adásvétel esetén

A felhasználó vagy a díjfizető személyében bekövetkezett változást 
a régi és az új felhasználó/díjfizető a változástól 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 felhasználási 
hely, illetőleg az épületrész megjelölését és a változás időpontját. 
Amennyiben a tulajdonos változás 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 + 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 2000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 2540 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. Az említett dokumentum 
honlapunkról (www.fotav.hu) letölthető.
Ha az adásvételi szerződésben az eladó tulajdonjog fenntartása 
szerepel, azonban a birtokbaadás, a tulajdonjog bejegyzési 
nyilatkozat kiállítása előtt megtörtént bejelentéshez a 15 napnál 
nem régebbi úgynevezett Együttes kérelem (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 is szükséges az átírás elvégzéséhez. 


