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Új helyszínre költözött a Dél-budapesti ügyfélszolgálatunk 

Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy Dél-budapesti ügyfélszolgálatunk 2014. december második felében új hely-
színre, a FŐTÁV Zrt. telephelyének felújított épületébe, a XI. kerületi Barázda utca 20-30. szám alá költözött. 

A nyitvatartási idő (változatlan):
Hétfő, Kedd, Szerda: 9:00-18:00 
Csütörtök: 8:00-20:00 (pénztár: 19:30-ig)
Péntek: 9:00-15:00

Módosult a lejárt követelések engedményezésének gyakorlata

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. január 1-től módosult az engedményezéssel érintett lejárt követelések 
köre, illetve az engedményezés időpontja. 

A fenti időponttól, amennyiben lakossági felhasználónak minősülő épületben lévő ügyfeleink a távhőszolgáltatásból 
származó hátralékukat vagy bármely ügyfelünk a távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokból (fűtés 
indítás-leállítás, ürítés-töltési, kiszállási, és üzemeltetési karbantartási szolgáltatás) származó hátralékukat nem ren-
dezik és legrégebbi számlatartozásuk késedelme meghaladja a 60 napot, úgy társaságunk engedményez-
heti a 15 napot meghaladó késedelemmel rendelkező számlatartozásokat a DHK Hátralékkezelő és Pénz-
ügyi Szolgáltató Zrt.-re, amely társaság jogosult ezt követően a hátralék behajtására. 
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Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1116 Barázda u. 20-30.
H, K, Sz: 9-18; Cs: 8-20; 
(pénztár) 19.30-ig), 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

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:

Részszámlás ügyfeleinknek – változtatás a részhőmennyiségen

Az egyenletes (részszámlás) díjfizetés szerint a távhődíjat havonta azonos összegben, 11 részszámla és egy – minden év-
ben május végén kiállításra kerülő – elszámoló számla alapján kell megfizetni. Egyenletes díjfizetés esetén a Fővárosi Önkor-
mányzat 66/2012-es rendeletének értelmében a havonta fizetendő részszámla összegét az előző év május 1-je és az április 
30-a közötti időszak hőfogyasztása alapján kalkuláljuk. 
A fentiekből adódik, hogy egy átlagosnál melegebb fűtési időszakot követően, egy hidegebb időjárású fűtési időszak esetén 
a részmennyiségek fentiek szerinti relatíve alacsonyabb kalkulált értéke miatt a májusi elszámolás során magasabb összegű 
elszámoló számla is előfordulhat. 
Ha a 2014-2015-ös fűtési időszakban hidegebb időjárásra számít, mint a 2013-2014-esben volt tapasztalható, úgy javasol-
juk, hogy emeltessen a részhőmennyiségen. Általánosságban elmondható, hogy pár százalékos részmennyiség emeltetés 
általában megfelelő védelmet biztosíthat egy nem várt magas elszámoló számla kiküszöbölésére.

Az egyenletes díjfizetés során nem a részszámlák összegének, hanem az abban szereplő fűtési, illetve melegvíz 
részhőmennyiség(ek) (GJ) módosítására van lehetőség. Ebből adódóan külön a fűtési és külön a melegvíz részmeny-
nyiség (GJ) pontos megadására van lehetőség, nem pedig a részszámla összegének meghatározására. Az új hőmennyiség 
kiszámításában személyes és telefonos ügyfélszolgálatunk készséggel áll ügyfeleink rendelkezésére.
Amennyiben az általunk számlázott rész-hőmennyiség(ek)en (GJ) változtatni kíván, arra csak formanyomtatványunkon fo-
gadunk el módosítási igényt, amire lehetőség van személyesen bármelyik ügyfélszolgálati irodánkon, illetve írásban 
az info@fotav.hu e-mail címen, valamint a 1509 Budapest, Pf.9. levelezési címen.

Most kedvezménnyel köthet ÁÜTSZ szerződést

Az alapszolgáltatáson felül nyújtott szolgáltatásokra a lakóközösségek 
képviseleteinek lehetőségük van Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató 
Szerződést (ÁÜTSZ) kötni. Az átalánydíjas üzemeltetés támogatás díja 
200 Ft + Áfa (27 %) / hó / lakás, de az adott épületben (felhasználási he-
lyen) lévő hátralék nélküli részszámlás (egyenletes fizetési móddal fizető) 
díjfizetők aránya alapján jelentős kedvezményt kaphat a közösség.
A szerződéskötés részleteiről és a kedvezményekről látogassa meg honla-
punkat (www.fotav.hu), vagy érdeklődjön ügyfélszolgálatainkon.
Az épületen belüli fűtési és melegvíz hálózat karbantartása a tulajdonosi 
közösség feladata, mivel az a közösség tulajdonát képezi. Társaságunk 
felé történő hibabejelentés esetén Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató 
Szerződés nélkül, ha a bejelentett hiba a tulajdonosi közösség tulajdoná-
ban és kezelésében lévő hálózati elemekre vezethető vissza, vagy nem áll fenn, úgy cégünk 10.400,- Ft +Áfa (27%) 
kiszállási díjat számláz ki a bejelentőnek.

A fentiekre való tekintettel e-mail, fax vagy postai úton történő műszaki hibabejelentést csak abban az esetben áll 
módunkban rögzíteni, amennyiben a Kiszállási díj megfizetésének vállalására vonatkozóan NYILATKOZIK és a kö-
vetkező ADATOK-at megadja: Természetes személy esetén: név; számlázási cím; születési idő; születési hely; anyja 
neve; telefonszám Szervezet esetén: cég neve (jogi formája); cégjegyzékszám és adószám (jogi formától függően); 
számlázási cím; telefonszám

Műszaki hibabejelentést leggyorsabban a www.fotav.hu oldalon elérhető Online Ügyfélszolgálatunkon, vagy telefo-
nos ügyfélszolgálatunk 1-es főmenüjében (06-40-200-108) illetve személyes ügyfélszolgálatainkon van lehetőség 
kezdeményezni. A nyilatkozat és az adatok megadása ezekben az esetekben is feltételei a bejelentésnek.
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