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A számlán is tájékoztatjuk a rezsicsökkentés megtakarításáról 
A Hírlevelünkkel együtt kiküldött számlán a rendeletben meghatározottak szerint tájékoztatjuk Tisztelt Díjfi zetőinket 
a távhőszolgáltatási díj rezsicsökkentéssel elért megtakarításáról. A mellékelt számlán látottaknak megfelelően az 
elkövetkezendő időszakban a számlalevél alsó harmadában található sárga alapú sávban kiemelt feliraton értesítjük 
Díjfi zetőinket a rezsicsökkentéssel elért megtakarításukról.

A társasházi képviselők kérdezték 
A FŐTÁV június 4-én megtartott nagyszabású Közmű Akadémia rendezvényén, illetve az azt követően öt 
alkalommal sorra kerülő csoportos fórumokon a társasházi képviselők többek között az egyenletes díjfi zetésről 
és a távfelügyeleti rendszerről érdeklődtek a szakemberektől.

Az egyenletes (részszámlás) díjfi zetés szerint a távhődíjat havonta 
azonos összegben, 11 részszámla és egy – minden évben május 
végén kiállításra kerülő – elszámoló számla alapján kell megfi zetni. 
A részszámla összegét a megelőző időszak hőfogyasztása alapján 
kalkulálja a FŐTÁV. 

• Egy épületen belül nem kell mindenkinek ugyanolyan 
díjfi zetési módot választania, aki az épület hőközpontjában 
mért fogyasztás és díjszétosztás alapján történő díjfi zetést 
választja, annak, a www.fotav.hu honlapról letölthető nyilatkozat 
beküldésével szükséges rendelkeznie az elszámolási mód 
megváltoztatásáról, vagy fel kell keresnie a FŐTÁV valamelyik 
ügyfélszolgálati irodáját.

• Az egyenletes díjfi zetés nem teszi feleslegessé a költségosztást, 
mert a költségosztók alkalmazása továbbra is a lakóközösségen belüli arányok szétosztásának eszköze 
marad. Így egyenletes díjfi zetésnél a 12. havi elszámoló számla esetében is a költségosztók arányai alapján 
történik a fűtési hő felosztása.

A hőközpontok távfelügyeleti rendszerbe állítása annyiban érinti a fogyasztókat, hogy ezáltal javul a szolgáltatás 
minősége. A FŐTÁV mintegy 1,2 milliárd forint összegű beruházása során első lépcsőben 700 saját üzemeltetésű 
hőközpont távfelügyelete valósul meg, aminek a fogyasztókat közvetlenül érintő legnagyobb előnye, hogy a szolgáltató 
a maga területéhez tartozó műszaki létesítményei felől még azelőtt értesül majd az esetleges meghibásodásról, 
mielőtt azt a fogyasztó érzékelné, s ennek megfelelően azonnal hozzákezdhet a hibaelhárításhoz. A teljes körű 
hőközponti távfelügyeleti rendszert 7-8 év alatt, 5 részletben kívánja kialakítani Budapest területén a FŐTÁV.

A télen keletkezett hibát javíttassa meg a FŐTÁV Zrt.-vel! 
A FŐTÁV Zrt. 2012 őszétől indította el szekunder rendszeri szolgáltatásait, amelyek 
keretében a fogyasztóinknak térítés ellenében lehetőségük van fűtési rendszerük 
javítását, beszabályozását, vagy akár lakásuk radiátorainak, illetve radiátorszelepeinek 
cseréjét közvetlenül a társaságtól megrendelni. Ha Ön, vagy társasháza hibát észlel, 
esetleg időszerűnek ítéli elavult fűtési rendszerének felújítását, vegye fel a kapcsolatot 
ügyfélszolgálatunkkal. Kollégáink rövid határidővel, kedvező áron, számla és garancia 
nyújtása mellett kínálnak szakértő megoldásokat Önnek. 

Elérhetőségek: 06-40-200-108, e-mail : info@fotav-komfort.hu
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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
1138 Váci út 135-139. 
BSR Center, C lépcsőház, fsz.
H, K, Sz: 9-18; Cs: 8-20; P: 9-15

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

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. április 1-jétől 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

Jó tanácsok a nyári teendőkről 
Mindenképpen célszerű a fűtési rendszeren végzett munkálato-
kat nem a fűtési időszakban, hanem a nyár folyamán elvégezni, 
megkímélve ezzel a lakóközösséget a téli kellemetlenségektől. 
A díjfizetők érdeke, hogy a lakók, illetve a lakóközösségek lehe-
tőség szerint nyárra időzítsék a fűtéssel összefüggő felújításo-
kat, hogy a munkálatok a rendszer légtelenítésével együtt még a 
fűtési idény megkezdése előtt befejeződjenek.

• Az épület képviselője által évenként egy alkalommal, má-
jus 16 és augusztus 15 között  igénybe vehető a 2 he-
tes díjmentes ürítés. A lakóközösség tulajdonát képező 
fogyasztói rendszer védelme érdekében tehát célszerű a 
fenti időintervallumot betartani.     
Megrendelés bejelentése: telefonos ügyfélszolgálatunkon, a 06-40-200-108/3-as menüponton lehetséges 
(H-Sze.: 8:00-17:00, Cs.: 8:00-20:00, P.: 8:00-15:00), illetve internetes ügyfélszolgálatunkon a tervezett munka 
megkezdése előtt minimum 2 munkanappal. Az ürítés-töltés megrendelését a FŐTÁV munkatársai munkaidő-
ben tudják teljesíteni A rendszer visszatöltésének augusztus 31-éig meg kell történnie, hogy ezt követően a 
fűtési idény biztonságosan kezdődhessen el.

• Nyissuk ki a radiátorszelepeket! Ne feledkezzen meg róla, hogy a korszerűsített épületek esetében a ter-
mosztatikus radiátorszelepeket a nyári időszakban ütközésig szükséges balra fordítani, teljesen nyitott állás-
ba, és javasolt így hagyni azt a fűtés őszi beindításáig. Ezzel megnövelhetjük a szelep élettartamát, valamint 
segíthetjük az épület vezetékeinek ürítését, töltését, légtelenítését. Amennyiben a szelepek egész nyáron el-
zárt állapotban vannak, akkor azok sajnos letapadhatnak. A feladatát ellátni nem tudó szelepet csak térítés 
ellenében javítják vagy cserélik ki a vállalkozók.

Ügyfélszolgálati irodánk:

Kiszállási díj helyett Átalánydíjas Üzemeltetés! 
Az alapszolgáltatáson felül nyújtott szolgáltatásokra – a lakóközösségek képviseleteinek lehetőségük van 
úgynevezett ”Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató Szerződést” kötni. Az átalánydíjas üzemeltetést támogatás 
díja 200 Ft (+ÁFA) / hó/lakás. A szerződéssel rendelkező lakóközösségeknek a FŐTÁV biztosítja a hőközponton 
túli rendszeren keletkezett hiba bejelentése esetén a kiszállást, a fűtési és a használati melegvízhálózat 
elemeinek meghibásodásából adódó gyorsjavítást, a fűtési hálózat alulfűtést vagy túlfűtést okozó problémáinak 
behatárolását, a fűtési/használati melegvízhálózat légtelenítését. A szolgáltatások kiterjednek az egyes 
épületrészekre, lakásokra, közösségi terekre. Ebben az esetben a lakóknak nem kell külön kiszállási díjat fizetni. 
Természetesen, ha a hibaelhárítás a rendszer ürítésével jár, akkor az ürítés-töltés aktuális díja minden esetben 
fizetendő.

Új arculathoz igazodó ügyfélszolgálatok és autók 
Új arculatot kaptak az elmúlt hetekben a FŐTÁV ügyfélszolgálatai és 
a társaság szakemberei által használt céges autók. Egy szolgáltató 
könnyű beazonosításához és esztétikus megjelenéséhez szorosan 
hozzá tartozik, hogy milyen arcot mutat a fogyasztói felé. A távfűtéses 
lakásban élők pedig a leggyakrabban az ügyfélszolgálatokon kerülnek 
kapcsolatba a FŐTÁV-val, illetve a gépjárműveikről tudják beazonosítani 
a társaságot. Az elmúlt hónapban új arculati elemeket kaptak az 
ügyfélszolgálati irodák és a szolgáltató gépjárművei. 
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