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Novemberi FŐTÁV-hétvégék az Állatkertben
Töltsön el egy kellemes novemberi hétvégi napot családjával a Fővárosi Állat- és Növénykertben. 
A befi zetett FŐTÁV-számla ingyenes gyermekbelépőt ér!

Nem kell mást tennie, mint a szeptemberi, vagy az októberi számlát, illetve a hozzá tartozó fi zetési igazolásra alkal-
mas dokumentumot (csekkszelvény, vagy bankszámlakivonat, vagy átutalási igazolás stb.) a helyszínen bemutatni. 
Egy befi zetett számlával maximum három – 2 és 14 év közötti – gyermek számára ingyenes a belépés. Az akció az 
alábbi napokon érvényes: 2013. november 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, december 1.

Az Állatkert ezeken a napokon olyan különleges műsorokkal kíván kedveskedni a FŐTÁV ügyfeleinek, mint a nyílt 
fókashow, illetve a Varázshegy mozijában az érdeklődők megtekinthetik, hogyan lesz a Széchenyi Gyógyfürdő ter-
málvízéből a FŐTÁV segítségével fűtött kuckója az Állatkert lakóinak.

Közös Képviselők fi gyelmébe: folytatódik a FŐTÁV Közmű Akadémia
A júniusi nagy sikerű rendezvény után társaságunk november 13-án, 
idén második alkalommal rendezi meg a Közmű Akadémiát.

A rendezvénysorozat részeként ez alkalommal a FŐTÁV 
ingatlanjogi, fogyasztóvédelmi és érdekvédelmi területekről 
kért fel szakértő előadókat, hogy a közműszolgáltatással 
és épületüzemeltetéssel kapcsolatos aktuális kérdésekben 
nyújtsanak tájékoztatást.

Bővebb információ a rendezvényről, illetve a jelentkezésről: 
www.fotav.hu vagy 06 40 200 108.

Elkezdődött a fűtési szezon

A hivatalos fűtési szezon kezdetétől, azaz szeptember 15-étől 
a FŐTÁV Zrt. elkezdte a fűtést, amennyiben a felhasználói 
közösség és a távhőszolgáltató között létrejött Közüzemi 
Szerződés mellékletét képező Üzemviteli Megállapodásban 
a lakóközösség másképp nem rendelkezett. 

Természetesen az idei fűtésindítás is az időjárás 
változásának megfelelően alakult. A korábbi évek 
tapasztalatai alapján amennyiben a napi átlaghőmérséklet 
15 Celsius-fok alá kerül, a lakóközösségek kérik a fűtés 
elindítását.
Táblázatunk mutatja, hogy az idei fűtéskezdet miként alakult Budapesten.



Tájékoztatás a rezsicsökkentés végrehajtásáról
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: 
Tszt.) 3. § b) pontjában meghatározott díjfizető 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 2012. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó 
fizetendő összeg nem haladja meg a 2012. november 1-jén alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel 
(fogyasztás, légtérfogat stb.) számított összeg 90 %-át. A 2013. november havi alapdíj már a 2013. október 31-ei 
egységár 11,1 %-ával csökkentett egységáron került számlázásra.

A rezsicsökkentés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kihirdetett hatósági árak (egységárak) csökkentésével 
valósul meg. Az egységárakat a többször módosított, a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint 
a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról 
szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet tartalmazza.

Lakótelep bajnokság és I LOVE PANEL
Az Urbanista blogon, illetve a FŐTÁV facebook oldalán lebonyolított Lakótelep bajnokság 
arra kereste a választ, hogy Budapest melyik területén élők kedvelik jobban lakótelepi 
környezetüket. Nem titkolt célja is volt a játéknak, hogy kicsit megismerjük Budapest 
kevésbé ismert településrészeit.
Rákoskeresztúr nyert, a második Kőbányán 
az Újhegyi lakótelep lett, igazolva, hogy 
nem csak a közismert lakótelepek lehetnek 
kedveltek, a harmadik helyen pedig 
Békásmegyer végzett. A győztes a FŐTÁV-
tól fél millió forint értékű növényt nyert, amit 

részben a FŐTÁV dolgozói ültetnek majd el önkéntes munkában, de 
a környék lakóit is várjuk a környezetszépítésre.

A szeptember 11-én kezdődött I LOVE PANEL kampány egyfelől 
a legegyedibb, legszebb panellakásokat kereste, másfelől 
azonban „I LOVE PANEL – Legtakarékosabb épület” címmel 
olyan budapesti távfűtéses panelépületeket díjazott, amelyek az 
energiahatékonysági szempontokat figyelembe véve törekedtek a 
fogyasztásuk csökkentésére, és ezen a téren eredményeket értek el.  

A FŐTÁV számlái megfelelnek a törvényben foglalt előírásoknak
Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége a FŐTÁV Zrt.-vel szemben 2013. augusztus 
13-án hivatalból megindított közigazgatási hatósági eljárást 2013. október 1-jén kelt végzésével megszüntette. A 
Felügyelőség megállapította, hogy a kibocsátott számlák megfelelnek a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 
2013. évi LIV. Törvényben foglalt előírásoknak.

Bezárja kapuit a BSR Centerben az ügyfélszolgálat
November 29-én lesz nyitva utoljára a FŐTÁV BSR Centerben (1138 Váci út 135-139.) működő ügyfélszolgálati 
irodája. A bezáró ügyfélszolgálat helyett az új iroda helyének kiválasztása folyamatban van. A FŐTÁV továbbra is 
várja ügyfeleit Pesten az Árkád Üzletközpont 2. parkoló szintjéről megközelíthető ügyfélszolgálatán, illetve Budán 
az Allee Bevásárlóközpont II. emeletén található irodájában.

Építész tervező: Csap Viktor / Design Tudakozó, 
Fotó: Babai Csaba / Flashback

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

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. 

Karácsonyi nyitva tartás:  Irodák (dec. 7., 21., 23.) 9-15 óráig, (dec. 30.) 9-18 óráig, (dec. 31.) 9-12 óráig; 
   Contact Center (dec. 7., 21., 23) 8-15 óráig, (dec. 30.) 8-17 óráig, (dec. 31.) 8-12 óráig.
Elérhetőség: 06-40-200-108

Ügyfélszolgálati irodánk:

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
(november 29-e után zárva)
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


