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Megnyitottuk új Észak-pesti ügyfélszolgálatunkat a Váci úton
Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy 2014 január 3-án új helyszínen, 
a Vízművek épületében, annak ügyfélszolgálatán (XIII. Váci út 23-27) 
megnyitottuk az Észak-pesti ügyfélszolgálatunkat.

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

A Váci úti új irodánkon kívül továbbra is várjuk ügyfeleinket Pesten az Árkád 
Üzletközpont 2. parkoló szintjéről megközelíthető ügyfélszolgálatán, illetve 
Budán az Allee Bevásárlóközpont II. emeletén található irodában.

I LOVE PANEL átadás – A legtakarékosabb panel pályázat győztesei
December 12-én adtuk át az I LOVE PANEL – panellakás szépségverseny 
pályázat győzteseinek a nyereményeket. Az első helyezett Kóczián Patrícia 
300 ezer forint értékű IKEA lakberendezési ajándékkártyát, a 2. helyezett Csáki 
Anikó 100 ezer forint értékű IKEA lakberendezési ajándékkártyát, míg a 3. 
Bobák Barbara 50 ezer forint értékű IKEA lakberendezési ajándékkártyát nyert.

A FŐTÁV Zrt ugyancsak pályázatot hirdetett az „I LOVE PANEL – 
Legtakarékosabb épület” címmel olyan budapesti távfűtéses panelépületek 

törekedtek a fogyasztásuk csökkentésére és ebben eredményeket értek el. 
Ebben a kategóriában a díj kiosztása ugyan még nem történt meg, de a szakmai zsűri értékelése alapján 
a tizenhárom beérkezett pályaműből az év legtakarékosabb házai az alábbiak lettek: 
– 1098 Pöttyös u. 9. 
– 1157 Nyírpalota u. 1-21.
– 1203 Török Flóris u. 2/a
A legtakarékosabbnak ítélt épületek egyenként 1 KWp villamos teljesítményű napelemet nyernek, a hozzá tartozó 
inverterekkel és szerelékekkel (a nyeremény a telepítés költségeit nem foglalja magában). A nyeremény célja, 

a pályázó épületének villanyfogyasztása, évi mintegy 10 %-os megtakarítást eredményezhessen. A nyertes 
épületek és lakásaik számára a FŐTÁV-Komfort Kft. 20 % kedvezményt biztosít 2014. 08. 31-ig a szekunder 
rendszeren megrendelt javításra, karbantartásra, korszerűsítésre.
A nyerteseknek gratulálunk!

Válassza a kényelmes on-line időpontfoglalást!
Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válassza a kényelmes on-line időpontfoglalást honlapunkon! 
(www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat) Továbbá 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 tudja fogadni.

Elérhetőség: 06-40-200-108



Tájékoztatás a rezsicsökkentés végrehajtásáról
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: 

Tszt. 3. § g) pont ga) alpontjában meghatározott lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott 
3. 

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.

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. 

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 
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

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 

  tazóláhzívgelem italánzsah a sé isétűf a ,tsállázsik a nétese esétnelejeb
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 

Tudja-e Ön…
Miért nem nyit a szelep?

Ha a szeleptányér leragad, vagy a szelepzár megszorul, hiába tekerjük 
a termofejet maximum állásba, a radiátor nem melegszik fel. A hibát általában 
az okozza, hogy a fűtési időszak végeztével a szelepet nem csavarjuk 
ütközésig, a legmagasabb fokozatra. A fűtési időszak után, a felmelegedés 
hatására (általában nyáron) a szelep a szobahőmérsékletet a beállított 
értékhez képest túl melegnek érzékeli és zárni kezd, így leragadhat. Javítása 
viszonylag egyszerű, de ha idő közben a tömítés tönkrement, akkor annak 
cseréjére is szükség lehet. Ehhez kérje a kivitelező cég szakemberének 
segítségét. Ugyanez a helyzet a szelepszár megszorulása esetén is. Fontos tehát, hogy a szelepeket a fűtési 
időszak végén állítsuk ütközésig maximum állásba!

Miért nem zár a szelep? 

Ha a helyiség hőmérséklete elérte a beállított hőfokot, és ennek ellenére a szelep nem zár le, feltételezhetjük, hogy 
a szelepszár megszorult, vagy a fűtővízben lévő egyéb lebegő szennyeződés a szeleptányér alá szorulhat. Ezt a 
hibát kezdeti stádiumban orvosolhatjuk oly módon, hogy a szelepet kinyitjuk a maximum állásig, majd egy pár perc 
elteltével visszazárjuk. Ezt a mozdulatsort – amennyire lehetséges – gyorsan végezzük, és egymás után többször is 
ismételjük meg. Ha ez a módszer nem oldja meg a problémánkat, kérje a kivitelező cég szakemberének segítségét!


