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A Pimp My Pipe nyertes pályázata: Újpest térképe a távhővezetéken

Egy hónapon keresztül kereste a FŐTÁV azt a legkreatívabb vá-
rosszínesítő ötletet, amely alapján megújulhat a IV. kerületi Elem 
utcában található föld fölött futó távhővezeték. A városlakók sza-
vazatai alapján szakmai zsűri döntött: egy Újpest térkép részletet 
fog felfesteni a távhővezetékre a Színes Város, az ország első le-
gális köztérszínesítéssel és tűzfalfestéssel foglalkozó csoportja.
A szakmai zsűri döntése alapján 485 pályamű közül Lehoczki 
Zsuzsa „Tékép” című pályázati anyaga mintájára kerül megfes-
tésre a vezeték, melynek végső terveit a Színes Város köztérszí-
nesítő csapat készíti el. A FŐTÁV célja a Pimp My Pipe köztér-
színesítő pályázattal, hogy – folytatva a tavaly elkezdett I LOVE 
PANEL kampánysorozatot – felhívja a fi gyelmet arra, hogy a pa-
nel lakótelepek és a panellakások megfelelő, ideális lakókörnye-
zetet tudnak biztosítani az embereknek. A Pimp My Pipe verseny 
helyezettjei: 1. helyezett: Lehoczki Zsuzsa, 2. helyezett: Fekete 
Tünde, 3. helyezett: Botos Barbara.

Intézze FŐTÁV-os ügyeit online és nyerjen!

A megújult FŐTÁV online ügyfélszolgálatra történő regisztrációjával vagy ko-
rábbi regisztrációjának megújításával (jelszómódosítással) most nem csak 
időt és pénzt takaríthat meg. Ha a szerencsés nyertesek között van, egy ér-
tékes Samsung laptop, táblagép, vagy okostelefon tulajdonosa is lehet.
Intézze FŐTÁV-os ügyeit a korábbinál egyszerűbben, kényelmesebben 
és gyorsabban a www.fotav.hu oldalon elérhető internetes ügyfélszolgá-
laton. Nem kell mást tennie, mint regisztrálni, vagy ha már ezt megtette 
2014. augusztus 18. előtt, akkor a FŐTÁV-tól kapott értesítő e-mail szerint 
csupán jelszavát kell megváltoztatnia a megújult felületen.
A játékban résztvevők között kisorsolásra kerül két Samsung ATIV Book 5 
laptop, két Samsung Galaxy Note 12.2 Pro tablet és két Samsung Galaxy 
S5 okostelefon, hogy a szerencsések még kényelmesebben intézhessék 
FŐTÁV-os ügyeiket.
A FŐTÁV elkötelezett a papírhasználat csökkentése iránt. Az online ügy-

félszolgálat igénybevételével Ön is támogatja törekvésünket!
A nyeremények sorsolására 2014. október 7-én és november 12-én kerül sor közjegyző jelenlétében. 
További részletek és pontos játékleírás a www.fotav.hu oldalon.

Fizetési emlékeztető sms-ben

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ez év novemberétől a postai úton megküldött fi zetési emlékeztetők helyett SMS-
ben értesítjük Ügyfeleinket a lejárt számlatartozásukról abban az esetben, ha a mobil telefonszámukat társaságunk ren-
delkezésére bocsátották.
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Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1117 Október 23. u. 8-10.
Allee Bevásárlóközpont, II. em.
H, K, Sz: 9-18; Cs: 8-20; P: 9-15

Észak-pesti ügyfélszolgálat
1134 Váci út 23-27. 
Fővárosi Vízművek székház 
H: 8-20 (pénztár 19.30-ig), K, Sz, Cs: 8-17; P: 8-14 

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1106 Örs vezér tere 25. 
Árkád Üzletközpont, II. em.
H, K, Sz: 9-18; Cs: 8-20; P: 9-15

Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válassza a kényelmes on-line időpontfoglalást honlapunkon!
www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat

Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy az ünnepi munkarendnek megfelelően 2014. október 18-án, szombaton 
a FŐTÁV Zrt. személyes és telefonos ügyfélszolgálatai nyitva tartanak, míg október 23-án és 24-én zárva lesznek!

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.
Elérhetőség: 06-40-200-108

Ügyfélszolgálati irodáink:

Tájékoztatás a rezsicsökkentés végrehajtásáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: 
Tszt.) 3. § b) pontjában meghatározott díjfizetők közül a lakossági díjfizető (a továbbiakban: lakossági díjfizető) és a 
Tszt. 3. § g) pont ga) alpontjában meghatározott lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott 
számlában a 2014. szeptember 30-át követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó 
fizetendő összeg nem haladja meg a 2013. november 1-jén alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel 
(fogyasztás, légtérfogat stb.) számított összeg 96,7 %-át. Tájékoztatjuk díjfizetőinket, hogy az elszámolási időszak 
alakulása miatt a most kézhez kapott szeptemberi számlában csak az alapdíj, míg a következőben már a hődíj is 
csökkentve jelenik meg.
A rezsicsökkentés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kihirdetett hatósági árak (egységárak) csökkenté-
sével valósul meg. Az egységárakat a többször módosított, a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, 
valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megálla-
pításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet tartalmazza.

Elkezdődött a fűtési szezon

A hivatalos fűtési szezon kezdetétől, azaz szeptember 15-étől a FŐTÁV Zrt. el-
kezdte a fűtést, amennyiben a felhasználói közösség és a távhőszolgáltató kö-
zött létrejött közüzemi szerződés mellékletét képező üzemviteli megállapodásban 
vagy külön megrendelésben a lakóközösség másképp nem rendelkezett.
A FŐTÁV már szeptember 1-jétől elkezdte az épületek hőközpontjainak fűtési 
szezonra való felkészítését. Ennek során a szabályzó műszerek és keringtető 
szivattyúk ellenőrzésén túl a szolgáltató elvégzi a szekunder (lakóközösség-
hez tartozó) fűtési hálózat központi légtelenítését is a rendszerekben esetlege-
sen megrekedő levegő okozta panaszok kiküszöbölése érdekében. A felké-
szítés után a fűtési rendszert nem ajánlott leüríteni, mert akkor ez a munka 
kárba vész, és fűtési panaszokhoz vezethet.
A hatékony légtelenítés érdekében kérjük, hogy radiátorszelepeiket tartsák teljesen nyitott állapotban, külön-
ben a szakszerű központi légtelenítést nem lehet elvégezni. 
A fűtésindításra való felkészülés az épületek közös képviselőinek, hőszolgáltatási megbízottjainak is ad feladatot. Ezek a 
következők: 

• A nyáron, különösen a díjmentes ürítések során elvégzett, fűtési rendszert érintő átalakítások ellenőrzése, vagy 
ellenőriztetése a szabálytalan szerelések kiküszöbölése érdekében.

• Az épületek központi légvezetékeinek és szerelvényeinek ellenőrzése átjárhatóság szempontjából.
• Az épületek üzemviteli megállapodásában szereplő paraméterek (pl. be- és kikapcsolási dátumok,  

hőmérsékletek) ellenőrzése, szükség szerinti módosítása.
Mint ahogy azt a korábbi tapasztalatok mutatják, az időjárás hirtelen változásakor (gyors lehűlés vagy felmelegedés ese-
tén) a lakók többségének relatív hőérzete a tényleges hőmérséklettől eltérő lehet. Ilyenkor az épületek képviselői az üzem-
viteli megállapodást felülíró rendkívüli megrendelést, úgynevezett „Eseti rendelkezést” küldenek a FŐTÁV Zrt. részére.
Fontos, hogy rendelkezést csak a társaságunk nyilvántartásában szereplő képviselet adhat. Kérjük ezért, hogy a képvise-
lő/képviselet változását 8 napon belül jelentsék be társaságunknak, mint ahogy az a közüzemi szerződésben is szerepel.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a fűtési időszakban történő ürítési munka elvégzésének magasabb a díja, mint a fűtési idő-
szak előtt, amiről honlapunkon találhatnak tájékoztatást (www.fotav.hu). 
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