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Tulajdonosváltozás átvezetése adásvétel esetén

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 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 fotav@fotav.hu e-mailcímre küldjék el megkereséseiket.

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:
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

NKM Dél-pesti 
ügyfélszolgálat
Határ úti metrómegálló 
közelében
1103 Bp., Kőér utca 2/a
H, K, Cs, P: 8-14, Sz: 8-20

Észak-pesti ügyfélszolgálat
1138 Bp., Váci út 121-127. Váci 
Greens D. épület,
Reno udvarral szemben
H: 8-19, K, Sz: 8-17,
Cs: 8-16, P: 8-14

Álláshirdetéseink

A FŐTÁV Zrt. munkatársat keres  
Budapest és környéki munkavégzéssel

KAZÁN ÜZEMELTETŐ MUNKAKÖRBE

Feladatok:
• Távfelügyelt és állandó felügyeletű hőenergia-termelő és -to-

vábbító berendezések napi üzemeltetési feladatainak ellátása,
• Az üzemeltetett berendezések fogyasztói igények szerinti 

optimális működtetése, indítása, leállítása, terhelés-változtatása,
• Közreműködés a jelentkező üzemzavarok, meghibásodások 

okainak feltárásában, azok megszüntetésében,
• Részvétel karbantartási feladatokban,
• Megszakítás nélküli, váltott műszakú munkarendben történő 

munkavégzés, folyamatos gépjármű-használattal.

Elvárások:
• Kazángépész/Kazánkezelő/Kazánfűtő végzettség
• Minimum 3 év tapasztalat (hasonló munkakörben)
• Számítógépes ismeretek – Word, Excel, Outlook
• B kategóriás jogosítvány, napi vezetési gyakorlat

TÁVHŐVEZTÉK ÜZEMELTETŐ MUNKAKÖRBE

Feladatok:
• Hőszolgáltató létesítményekben rendszeres, ellenőrző és 

üzemeltető tevékenység végzése,
• A műszaki berendezések ellenőrzése, szükség esetén javítása,
• A társüzemi és külső partner által végzett hibaelhárítási, 

karbantartási és beruházási munkák során a tevékenységhez 
kapcsolódó szakaszolási, ürítés-töltési feladatok elvégzése.

Elvárások:
• Szakmunkás bizonyítvány (fűtés szerelő, csőhálózat szerelő, 

hegesztő, lakatos)
• B kategóriás jogosítványa
• Előny: minősített hegesztő végzettség 

(hegesztési eljárás 111 és/vagy 141 és/vagy 911)

Amennyiben valamelyik hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
önéletrajzát küldje el részünkre az allas@fotav.hu email címünkre.
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Internetes számlafizetés

Aktuális távhőszámláját, illetve a teljes folyószámla egyenle-
gét internetes ügyfélszolgálatunkon keresztül kényelmesen, 
bankkártyával is kiegyenlítheti – díjmentesen –, egy rövid 
regisztrációt követően. 

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

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 továbbá 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 díjszétosztási arány szerint kerül elszámolásra.
Önnek a kétféle számlázási mód közötti váltásra egy elszá-
molási időszakon belül (május 1. és április 30. között) egy 
alkalommal van lehetősége.
A számlázási mód megváltoztatását az arra vonatkozó nyom-
tatvány kitöltésével és megküldésével vagy az internetes ügy-
félszolgálatunkon keresztül kezdeményezheti társaságunknál.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendelkezést a beérkezést, 
online ügyintézés esetén pedig az internetes ügyfélszolgála-
tunkon 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 megfelelő-
en – az előző év május 1. és az adott év április 30. közötti 
időszakra elszámolt tényfogyasztások havi átlaga alapján 
kerülnek meghatározásra. Díjfizető-változás esetén ez az 
időszak rövidebb lehet. 
A 2019. júniustól kiállításra kerülő részszámlákon ügyfeleinknek 
módjukban áll nyomon követni a 2019. május 1-jétől kezdődő 
hőfogyasztási időszakokra vonatkozóan a részhőmennyiség 
és a tényfogyasztás közötti különbözetet. Ennek ismeretében 
– a részszámlázási időszakon belül – egy alkalommal kezde-
ményezhetnek 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 válto-
zást 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 sze-
mélyének azonosításához szükséges adatokat, a felhasználási 
hely, illetőleg az épületrész megjelölését és a változás időpontját. 
Amennyiben a tulajdonosváltozás 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, 

amely egyben rendelkezik a tulajdonjog lemondásról;
• VAGY Tulajdonjog fenntartással kötött Adás-vételi szer-

ződés + 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).

Abban az esetben, ha az átíráshoz nem áll rendelkezésre a 
szükséges dokumentum – tulajdonjogot igazolandó – Ügyfél-
szolgálatainkon 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 -, a 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 fenntar-
tása szerepel, azonban a birtokbaadás a tulajdonjog bejegy-
zési nyilatkozat kiállítása előtt megtörtént, bejelentéshez a 15 
napnál nem régebbi úgynevezett Együttes kérelem (http://
www.fotav.hu/letoltheto-nyomtatvanyok-nyilatkozatok) is 
mellékelni szükséges, amely mindaddig érvényben marad, 
amíg a tulajdonjog fenntartás megszűnését a régi vagy az új 
tulajdonos a megfelelő dokumentum másolatának bemutatá-
sával a Távhőszolgáltatónál be nem jelenti. 
Ha a régi vagy az új felhasználó/díjfizető nem természetes sze-
mély, aláírási címpéldány is szükséges az átírás elvégzéséhez. 
A díjfizető-változás bejelentésének legkényelmesebb módja, ha 
a szükséges dokumentumokat a honlapunkon elérhető online 
ügyfélszolgálatunkon (https://ugyfelszolgalat.fotav.hu/) 
keresztül juttatják el társaságunkhoz.
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