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Nagymértékben elégedettek a FŐTÁV Zrt. fogyasztói  
az ügyfélszolgálati ügyintézéssel 
és a távfűtési szolgáltatással

Tájékoztató a hőközpontok távfelügyeleti 
rendszerének fejlesztéséről

Befizetésekkel kapcsolatos figyelemfelhívás

Kiadja a Budapesti Távhőszolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Web: www.fotav.hu 
E-mail: fotav@fotav.hu

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
Postacím: FŐTÁV Zrt. 1509 Budapest Pf. 9.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfélszolgálata a 
hívásaikat munkanapokon hétfőtől szerdáig 8.00 és 17.00 óra között, 
csütörtökön 8.00 és 20.00 óra között, pénteken 8.00 és 15.00 óra 
között fogadja. A műszaki hibabejelentés éjjel-nappal lehetséges.

Elérhetőség: 06-1-700-7000

Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez foglaljon 
otthonról, kényelmesen időpontot online a honlapunkon, a Lakossági 
ügyfelek/Ügyfélszolgálat/Ügyintézés személyesen menüpontban!

Ha írásban fordulnak társaságunkhoz, javasoljuk, hogy a 
fotav@fotav.hu e-mail címre küldjék el a megkereséseiket.

Internetes számlafizetés

Aktuális távhőszámláját, illetve a teljes folyószámla egyenlegét 
internetes ügyfélszolgálatunkon egy rövid regisztrációt 
követően bankkártyával díjmentesen is kiegyenlítheti.

Ehhez nincs más teendője, mint felkeresni honlapunkat 
(www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/
ugyintezes-interneten) és néhány adat egyszeri megadását 
követően, gyorsan és biztonságosan, az Önnek legmegfelelőbb 
időpontban intézheti befizetéseit.

Magyarok Háza – az első belvárosi távfűtött épület

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK CÍME ÉS NYITVATARTÁSA
1106 BP., ÖRS VEZÉR TERE 25. KELET-PESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Árkád Üzletközpont, 2/a parkoló szint, külső parkoló

H: 8-17 K: 9-16 SZ: 9-17 CS: 8-20 P: 9-15

1138 BP., VÁCI ÚT 121-127.  ÉSZAK-PESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Váci Greens D. épület, Reno udvarral szemben
H: 8-19 K: 8-17 SZ: 8-17 CS: 8-16 P: 8-14

1116 BP., BARÁZDA U. 20-30. DÉL-BUDAPESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

H: 8-16 K: 8-16 SZ: 8-16 CS: 9-18 P: 8-14

1027 BP., FŐ U. 47. BUDAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONT

H: 8-16 K: 10-18 SZ: 8-16 CS: 8-16 P: 8-14

1081 BP., FIUMEI ÚT 9-11. NKM KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

H: 8-14 K: 8-14 SZ: 8-20 CS: 8-14 P: 8-14

1103 BP., KŐÉR UTCA 2/A. NKM DÉL-PESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Laurus irodaház, Határ úti metrómegálló közelében 
H: 8-14 K: 8-14 SZ: 8-20 CS: 8-14 P: 8-14



Elégedettek a FŐTÁV ügyfelei

Nagymértékben elégedettek a FŐTÁV Zrt. fogyasztói 
mind az ügyfélszolgálati ügyintézéssel, mind a távfű-
tési szolgáltatással. A szolgáltató az idén a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által meg-
adott szempontrendszer mentén, több szinten végzett 
elégedettségmérést az ügyfelei körében. A legutóbbi 
mérési eredmények szerint mind a személyes, mind 
a telefonos ügyintézéssel csaknem 100 százalékban 
elégedettek a fogyasztók. A hivatal előírása szerint 
az idei, személyes felkeresés alapján végzett átfogó 
felmérés is hasonló elégedettséget mutat, s ez az 
előző évihez képest több mint négy százalékpontos 
emelkedést jelent.

A legtöbb szempont alapján 98 százalékban elégedettek 
a FŐTÁV ügyfélszolgálati irodáinak teljesítményével a táv-
hőszolgáltatást igénybevevők – derült ki a 2019 szeptem-
berében végzett havi felmérés összesített eredményeiből. A 
távhőszolgáltatással kapcsolatos fogyasztói elégedettségi 
felmérés első részében – a személyes ügyfélszolgálatokon 
található adatgyűjtő tabletek eredményei szerint – az érté-
kelésre vállalkozók tizenegy kérdés közül hét esetben adtak 
98 százalékos értékelést. Így nagy arányban elégedettek a 
budapesti ügyfélszolgálatok tevékenységével, az ügyintézés 
szakszerűségével, eredményességével, gyorsaságával, az 
ügyintézők udvariasságával, megjelenésükkel. A segítőkész-
ségüket még többen, 99 százalékos arányban ismerték el a 
válaszadók. Ugyancsak 98 százaléknyian voltak elégedettek 
az ügyfélszolgálati irodák komfortjával, ám azok nyitvatartási 
rendjével, illetve megközelíthetőségükkel, valamint a vára-

kozási idő hosszúságával már többen nem értettek egyet. A 
telefonos ügyintézés végén feltett kérdések és azokra adott 
válaszokon alapuló felmérés 99 százalékos elégedettséget 
mutat az ügyintézés szakszerűsége, az ügyintéző kommuni-
kációja, segítőkészsége tekintetében. A válaszokból kiderült 
az is, hogy az ügyfelek a várakozási időn, az ügyintézés 
gyorsaságán, eredményességén javítanának.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elő-
írására végzett személyes megkeresésen alapuló kutatás 
adatai alapján a megkérdezettek 99,2 százaléka elégedett 
összességében a FŐTÁV Zrt.-vel és szolgáltatásaival. Tehát 
az 1-től 5-ig terjedő skálán az ügyfelek több mint 99 száza-
lékos arányban adtak a feltett kérdésekre 4-es vagy 5-ös 
értékelést. Ezzel a 2018-as eredményeket a válaszadók 4,2 
százalékponttal javították. A felmérés területét reprezentáló, 
legalább 500 fős mintán, tablettel támogatott kérdőíves ku-
tatás keretében az idén személyesen kérdezték a lakossági 
ügyfeleket. A megkérdezettek 96 százaléka saját maga 
kereste a FŐTÁV ügyfélszolgálatát, jellemzően telefonon 
és döntően számlázással kapcsolatos ügyintézés miatt. 
Szolgáltatói hibát a fűtés- vagy melegvíz-szolgáltatásban 
mindössze egy százalékuk tapasztalt, s a válaszadók 65 
százaléka teljesen elégedett volt a díjfizetési renddel és 
a szolgáltatás ár-érték arányával. Érdekesség, hogy az 
ügyfeleknek csak az egynegyede használja az elektronikus 
vagy online fizetési lehetőségeket.

A kutatás alapján a fogyasztók 76,6 százaléka csekken 
egyenlíti ki a számláit, csoportos beszedési megbízással 
csak 15,6 százalékuk, átutalással 5,6 százalékuk, míg a 
FŐTÁV online felületein nem több mint 2,2 százalékuk fizet.

Tájékoztató a hőközpontok távfelügyeleti 
rendszeréről 

A FŐTÁV Zrt. nagyszabású fejlesztési folyamatot indított el, 
amelynek célja, hogy az egyenlőre automatikus, de felügyelet 
nélküli hőközpontjait távfelügyeleti rendszerbe szervezze. 

A hőközponti távfelügyelet kiépítése azt jelenti, hogy a 
távoli kezelés hatékonyabb és biztonságosabb lesz.  Meg-
valósítása fontos fejlesztés, és megalapozza a további 
korszerűsítések lehetőségét, hiszen a FŐTÁV Zrt. arra 
törekedett, hogy a jövőben felmerülő igényekre is hatékony 
választ adjon majd a rendszer.  

Előnyei:
 ▶ Csökken a reakcióidő, hiszen a hőközpontok távfel-

ügyeleti rendszerébe történő bekötésével nem csak 
az üzemviteli adatokat lehet távolról figyelni, hanem a 
hibákat és a riasztásokat is, szükség esetén pedig egy 
távoli paranccsal a szakemberek azonnal be tudnak 
avatkozni a rendszerbe. 

 ▶ Helyettesíti a kezelők napi szintű, helyszíni ellenőrzését. 

Befizetésekkel kapcsolatos figyelemfelhívás

Amennyiben Ön átutalással egyenlíti ki távhőszámláját kérjük, hogy

• a fizetni kívánt távhőszámla esetében az utalások során a 
közlemény rovatban elsőként a kiegyenlíteni kívánt számla 
sorszámát szíveskedjen feltüntetni,

• a megkötött részletfizetési megállapodás részleteinek átuta-
lásakor a megállapodás azonosító számát kérjük megadni.

Köszönjük, hogy segíti a munkánkat.

Csoportos beszedési megbízás 

Amennyiben Ön rendelkezik lakossági folyószámlával, választhatja 
a csoportos beszedési megbízás alapján történő fizetési módot 
számlái kiegyenlítésére. Ez azt jelenti, hogy felhatalmazza a 
számlavezető pénzintézetét arra, hogy a jövőben távhőszámláit 
a FŐTÁV Zrt. részére folyószámlájáról teljesítse. Társaságunk 
a számla fizetési határidejének napján (elektronikusan) nyújtja 
be a banknak terhelésre a beszedési állományt. A megbízásra 
vonatkozó meghatalmazást számlavezető bankjánál adhatja 
meg, akár internetbankon keresztül is.


