
A képviselők és képviseletek eseti rendelkezésekkel kapcsolatos teendői – mint például az ürítés/töltés, vagy 
a fűtésleállítás illetve újraindítás megrendelése – az alábbiak:

• az általános közüzemi szerződés és üzemviteli megállapodás ellenőrzése abban a tekintetben, hogy a jelenlegi 
képviselet/képviselő szerepel-e a jogosult képviselőjeként;

• az üzemviteli megállapodásban szereplő paraméterek ellenőrzése annak érdekében, hogy feleslegesen ne ren-
deljenek meg kapcsolást (pl. ha az üzemviteli megállapodásban szereplő dátum, vagy hőfok szerint is elindíta-
nánk, vagy leállítanánk a fűtést);

• mindig az aktuális (honlapunkról letölthető) verziójú megrendelő nyomtatvány használata, és teljes körű kitöltése 
(nem megfelelő, nem beazonosítható épület, képviselő esetén nem tudjuk elvégezni a kapcsolást).

Fontos, hogy épületenként (ellátó hőközpontonként) csak egy megrendelőt küldjenek. Több épület közös képvise-
letét ellátó képviselet épületenként külön-külön rendelje meg a kapcsolást.
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FŐTÁV – I LOVE PANEL – Pimp My Pipe 

Ha fontos számodra, hogy szép legyen a környezet, amiben élsz és 
van ötleted, hogy miként tehetnéd színesebbé, akkor itt egy pályázat, 
amit Neked találtak ki! 

A Metropol 2013-as „Pimp my rack!” kampányának ötletén és sikerén 
felbuzdulva a FŐTÁV úgy döntött, hogy köztérszínesítő pályázatot ír ki. 
A társaság a Kreatív Social Media Best Practice versenyén a Metropol 
kampányával megosztott második helyezést ért el kategóriájában az 
„I LOVE PANEL – Panellakás szépségverseny” pályázatával, ezért döntött 
úgy, hogy ezt a két műfajt most ötvözi és egy Facebookos applikáció és 
a kapcsolódó pályázat eredményeképp egy távhővezetéket fog lefesteni 
közösségi módszereket alkalmazva.

A Pimp My Pipe egy közösségi köztér színesítő projekt augusztus 18. és szeptember 15. között, melynek 
során a városlakók ötletei és szavazatai alapján szakmai zsűri dönt arról, miként újuljon meg a IV. kerületben található 
föld fölött futó távhővezeték.
A nyertes pályaművet a Színes Város, az ország első legális köztérszínesítéssel és tűzfalfestéssel foglalkozó csoportja 
valósítja meg. A csoport tagjai mára már több mint 15 ezer négyzetméternyi felületet tettek színesebbé falfestményeikkel.

Budapesten több helyen találkozhatunk föld feletti távhővezetékekkel, melyek hasznosak, de nem feltétlenül szépek, 
ezért amíg ezek nem kerülnek a földfelszín alá, a FŐTÁV azt tűzte ki célul, hogy kihasználva a felületeket, színesebbé 
varázsolja a lakótelepi köztereket. Az első lehetőség Budapesten, az Elem utcában futó távhővezeték szakasz új-
jávarázsolása a városlakók ötlete alapján. Részletek a FŐTÁV honlapján és a Facebook oldalán találhatók 
(www.fotav.hu).



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 2014. szeptember 5-én a FŐTÁV Zrt. személyes ügyfélszolgálatai és telefonos ügyfél-
szolgálata technikai okok miatt zárva tartanak!
Ezen a napon a www.fotav.hu oldalon elérhető internetes ügyfélszolgálatunkon lesz lehetőség ügyintézésre.

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:

Most kedvezménnyel köthet ÁÜTSZ szerződést 

Az alapszolgáltatáson felül nyújtott szolgáltatásokra a lakóközösségek képviseleteinek lehetőségük van úgyneve-
zett Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató Szerződést (ÁÜTSZ) kötni. Az átalánydíjas üzemeltetést támogatás díja 
jelenleg 200 Ft + Áfa (27 %) / hó / lakás. 

Milyen előnyökkel jár az ÁÜTSZ?
A szerződéssel rendelkező lakóközösségeknek a FŐTÁV biztosítja a hőközponton túli rendszeren – az úgynevezett 
szekunder rendszeren – keletkezett hiba bejelentése esetén a kiszállást, a fűtési és a használati melegvízhálózat 
elemeinek meghibásodásából adódó gyorsjavítást, a fűtési/használati melegvízhálózat légtelenítését, illetve a fűtési 
és a használati melegvízhálózat alulfűtést és túlfűtést okozó problémáinak behatárolási javítását. Az ÁÜTSZ kere-
tében végzett szolgáltatások kiterjednek az egyes épületrészekre, lakásokra, közösségi terekre. Érdemes ÁÜTSZ-t 
kötni a lakóközösségeknek, mert a felsorolt esetekben a hibát bejelentőnek nem kell külön kiszállási díjat fizetnie. 

Ajánlja közös képviselőjének!
A FŐTÁV Zrt. mind az Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató Szerződéssel (ÁÜTSZ) már rendelkező, vagy szerző-
dési igénnyel újonnan jelentkező, távhőszolgáltatást igénybe vevő felhasználók (társasházak, lakásszövetkezetek) 
részére 2014. szeptember 1-jétől kedvezményt (árengedményt) nyújt az ÁÜTSZ-listaárból. Az érvényesítendő ked-
vezmény (árengedmény) mértéke évente attól függően változik, hogy az adott épületben (felhasználási helyen) a 
díjfizetők (hővételezési helyek) hány százaléka hátralék nélküli részszámlás díjfizető.

A szerződéskötés részleteiről érdeklődjön ügyfélszolgálatainkon (http://www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyintezes/
ugyintezes-szemelyesen/), hívjon minket (06 40 200 108), vagy látogassa meg honlapunkat (www.fotav.hu).

Túlfizetés elszámolása 

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2014. április 1-jén hatályba lépett a Távhőszolgáltatásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rend. 3. sz. mellékletét képező Távhőszolgáltatási Közüzemi 
Szabályzat kiegészítése, melynek értelmében az alábbiak szerint járunk el. Amennyiben a felhasználó vagy a díjfi-
zető folyószámláján az elszámolás eredményeként túlfizetés mutatkozik, úgy – a díjfizető eltérő kérésének hiányá-
ban – 1000 forintot meghaladó összeg esetében az összeget visszafizetjük, 1000 forintot meg nem haladó összeg 
esetében az összeget a díjfizető következő számlájában érvényesítjük.
Elszámolásra a „nem egyenletes” díjfizetést választó fogyasztók esetében havonta, az „egyenletes díjfizetést” vá-
lasztók esetében évente egyszer, a május hónapban kiállított számlában kerül sor. A postai úton visszafizetett, de át 
nem vett, illetve a megadott bankszámla érvénytelensége miatt a Távhőszolgáltatóhoz visszaérkezett pénzössze-
gekkel a díjfizető számlájának fizetendő értékét csökkentjük.

Felkészülés a fűtési szezonra

A hivatalos fűtési szezon kezdetétől, azaz szeptember 15-étől a FŐTÁV Zrt. elkezdi a fűtést, amennyiben a felhasz-
nálói közösség és a távhőszolgáltató között létrejött közüzemi szerződés mellékletét képező üzemviteli megállapo-
dásban a lakóközösség másképp nem rendelkezett.
A FŐTÁV már szeptember 1-jétől elkezdi az épületek hőközpontjainak fűtési szezonra való felkészítését. Ennek  
során a szabályzó műszerek és keringtető szivattyúk ellenőrzésén túl a szolgáltató elvégzi a szekunder fűtési hálózat 
központi légtelenítését is a rendszerekben esetlegesen megrekedő levegő okozta panaszok kiküszöbölése érde-
kében. A felkészítés után a fűtési rendszert nem ajánlott leüríteni, mert akkor ez a munka kárba vész, illetve fűtési 
panaszokhoz vezethet. A hatékony légtelenítés érdekében kérjük, hogy a radiátorszelepeiket tartsák teljesen nyitott 
állapotban, különben a szakszerű központi légtelenítést nem lehet elvégezni.


