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Új helyszínen nyílik az Észak-pesti ügyfélszolgálat
Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy az észak-pesti ügyfélszolgálatunk 
2014 januárjától új helyszínre, a Vízművek ügyfélszolgálatára (XIII. Váci út 
23-27) költözik. 

Nyitvatartási idő: 
Hétfő: 8-20 (pénztár: 19.30-ig)
Kedd-csütörtök: 8-17 
Péntek: 8-14

Az új helyszínen történő nyitás pontos dátumáról honlapunkon 
tájékozódhatnak. Addig is várjuk ügyfeleinket Pesten az Árkád Üzletközpont 
2. parkoló szintjéről megközelíthető ügyfélszolgálatán, illetve Budán az Allee 
Bevásárlóközpont II. emeletén található irodában.

Tudja-e Ön…
…hogy miért hideg a radiátor, ha a szelep maximumon áll?

Ezt a jelenséget akkor tapasztalhatjuk, ha a szoba hőmérséklete elérte 
a kívánt értéket, ezért a szelep lezár, a radiátor kihűl, rosszabb esetben 
akkor, ha a szelep meghibásodott. Ellenőrizzük a szoba hőmérsékletét 
egy szobahőmérővel! A maximum értékre vonatkozó hőmérsékletet 
a termosztatikus szelep leírásából állapíthatjuk meg, de a leírásban 
feltüntetett értéket az üzemviteli  megállapodásban jelzett átlagos fűtöttségi 
érték módosítja – általában lefelé. Ha az első lehetőséget kizártuk, úgy 
a szelepleragadás jelenségével állunk szemben. Ilyen esetben kérje a 
kivitelező cég szakemberének segítségét.
Korszerűsített épületekben, ahol nincs költségosztó, a termoszelepek 
megfelelő használatával is jelentős energiacsökkentést lehet elérni.

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. Fontos, hogy nem a lakók köthetik az egyes 
lakásokra az átalánydíjas szerződést, hanem azt egy épület egészére 
kötheti meg a képviselet. 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 fi zetni. Természetesen, ha a hibaelhárítás a rendszer ürítésével jár, akkor 
az ürítés-töltés aktuális díja minden esetben fi zetendő.



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 2014. január havi alapdíj és a 2013. november havi 
hődíjak már a 2013. október 31-ei egységár 11,1 %-ával csökkentett egységáron kerültek 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.

Ügyelünk személyes adataira 
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Önök adatainak védelme érdekében ügyfélszolgálatunk konkrét díjfizetési 
információval a rendszerünkben nyilvántartott díjfizetőnek, vagy annak rendszerünkben rögzített 
meghatalmazottjának tud szolgálni. A díjfizető akadályoztatása esetén meghatalmazottja is eljárhat ügyében, 
két tanúval ellátott meghatalmazással, melynek formanyomtatványa honlapunk letölthető nyomtatványai között 
elérhető. Személyes ügyintézéshez kérjük, hogy okmányait (személyi igazolvány vagy jogosítvány, valamint 
lakcímkártya) minden esetben vigye magával! Lehetősége van a visszavonásig érvényes meghatalmazást 
nyilvántartásunkban rögzíttetni, megkönnyítve ezzel a további ügyintézést személyes vagy telefonos megkeresése 
esetén.

Sikeres előadássorozat a 3. Közmű Akadémián
A FŐTÁV Zrt. szervezésében november 13-án 
megtartott Közmű Akadémia rendezvényén a Budapesti 
Távhőszolgáltató Zrt. invitálásának ezúttal az FKF Zrt., 
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Magyar 
Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetsége, valamint 
a Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége tett eleget 
azzal, hogy egy-egy vezetőjük előadást tartott. 
Az előadássorozatra ezúttal az első két alkalomnál is többen 
voltak kíváncsiak. A társasházak és lakásszövetkezetek 
közös képviselői közül mintegy százan vettek részt, illetve 
a FŐTÁV által szervezett, és az eddigiekben jól bevált kisebb 
csoportokban megtartott fórumokra is sokan eljöttek. 
A Közmű Akadémia mostani rendezvényén nem csupán 
a közszolgáltató társaságok legfontosabb tevékenységeiről 
és fejlesztéseiről volt szó, hanem a közös képviselők 
fogyasztóvédelmi kérdésekről, az újabb jogszabályok 

nyújtotta lehetőségekről, a közös képviseleti munka fontos elemeiről – mint például a képviselők díjazásának 
lehetőségei – is tájékozódhattak.
Minthogy a FŐTÁV továbbra is elkötelezett a lakóközösségek és képviselőik széleskörű tájékozottságának 
elősegítésében, ezért folytatja a Közmű Akadémia rendezvények szervezését, ami így már hagyományossá vált 
a közös képviselők körében.

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 ( januárban nyílik )
1134 Váci út 23-27. 
Fővárosi Vízművek székház 
H: 8-20 (pénztár 19.30-ig), K - 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


