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A távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
végrehajtásáról rendelkezô 157/2005. (VIII.15.) számú
kormányrendelet 3. mellékletének „A felhasználók és
a felhasználói érdekképviseletek tájékoztatása” címû
fejezetében meghatározott – az alábbiakban rész-
letezett – információk  elérhetôek társaságunk hon-
lapján, a www.fotav.hu internetes címen.

• Az elôzô két üzleti évben távhôszolgáltatással
kapcsolatban elért eredmények és árbevételek

• Az elôzô két üzleti évben a távhôszolgáltatás költ-
ségei 

• Az elôzô két üzleti évi teljesítménygazdálkodásra
vonatkozó adatok 

• Jogi személyek elôzô két üzleti évi támogatásai 

• Az elôzô két üzleti évben aktivált beruházási adatok 

• A távhôszolgáltatással kapcsolatos egyéb év végi
adatok 

• A Fôtáv Zrt. érdekeltségei más társaságokban 

• Az elszámolási mérések helyét jelentô hôközpon-
tokban lekötött teljesítmény és költsége 

• Az elszámolási mérések helyét jelentô hôközpon-
tokban elszámolt fogyasztás 

• Az elszámolási mérések helyét jelentô hôközpon-
tokban elszámolt fogyasztás költsége

• Hôközpontok teljesítményadatai

• Hôközpontokban mért fogyasztás

Szintén a honlapon olvasható a 84/2005. (XII.16.)
számú önkormányzati rendelet szerinti információ a 

• Vízfelmelegítéshez szükséges fajlagos hômeny-
nyiségrôl.

Tájékozódjon a Fôtáv Zrt. honlapján a www.fotav.hu
internetes címen, ahol sok egyéb hasznos informá-
ciót is talál.

Vezérigazgató-váltás a FÔTÁV élén

A lakótelepek jelentôs részében nem
lesz nyári szolgáltatási szünet 

A Fôvárosi Közgyûlés Gazdasági Bizottsága
2007. június 1-jével Kovács Lajost nevezte ki
a FÔTÁV vezérigazgatójának. A nyugdíjba vonuló
korábbi vezérigazgató, Dr. Uhri László megbízatása
2007. május 31-én járt le. 

Dr. Uhri László elsô és egyetlen munkahelye a
fôváros távhôszolgáltató vállalata volt. Frissen
végzett okleveles gépészmérnökként lépett be a
Budapesti Távfûtô Mûvekhez, késôbb megszerezte
a távfûtô és távhôellátó szakmérnöki diplomát is.
1991-tôl a mûszaki igazgatóhelyettesi feladatot látta
el, 1993-ban pedig a vállalat igazgatójává nevezték
ki. A részvénytársasággá alakulás után a FÔTÁV Rt.
vezérigazgatója és egyben az igazgatóság tagja
lett. Vezérigazgatóként a kilencvenes évek második
felére sikeresen stabilizálta a vállalat mûködését és
gazdasági helyzetét, valamint vezetése alatt került
sor a saját hôtermelés korszerûsítésére is.
A vezérigazgatók életrajzát megtalálja a www.fotav.hu
honlapon.

2007-ben a FÔTÁV Zrt. nyári karbantartási munkái a
meleg vízzel ellátott 228 ezer háztartás 76 száza-
lékánál nem járnak a szolgáltatás szüneteltetésével,
ami lényeges javulást jelent a tavalyi 58 százalékhoz
képest. A fogyasztók ötödét érintô leghosszabb, 3
napos leállások közül egy már lezajlott június elején
Békásmegyeren, kettô pedig augusztusban lesz az
Újpesti és Káposztásmegyeri lakótelepen. A lakások
számának arányai szerint számított, tervezett üzem-
szünetek átlagos idôtartama 0,7 nap.

Teljes lakótelepre kiterjedô melegvíz-szolgáltatási
szünet három lakótelepen lesz a nyáron. A tervezett
idôtartamokat az alábbiakban foglaltuk össze:

• az Újpesti és a Káposztásmegyeri ltp. augusztus
6–8. (3 nap)

• a Havanna úti ltp. késôbb meghatározott
idôpontban (1 nap)

A Havanna lakótelepen az üzemszünet idôpontja ma
még nem ismert, errôl közvetlenül értesítést kapnak
az érintettek, illetve honlapunkon (www.fotav.hu) is
megjelenik az idôpont.
Ugyanígy nem ismert ma még, hogy a kisebb területi
egységet érintô melegvíz-szolgáltatási szünetekre
mikor kerül sor. Az alábbi táblázatban azt mutatjuk
meg, hogy hol várható ilyen üzemszünet a nyár
folyamán, és annak mekkora a várható idôtartama.
Természetesen felhasználóink a konkrét idôpon-
tokról értesítést kapnak. 

I. Várfennsík a Dísz tértôl 1 nap

X. Hatház u. – Gépmadár u. – Gyakorló u. 3 nap

XI. Fraknó u. – Bártfai u. 1 nap

XIV. Kerepesi út (128-130, 132-134, 

136-138, 144-146)

Füredi u. (19/A-B)

Ond vezér park (5, 2-4, 39-47)

Szentmihályi út (26/A-D, 24/A-F, 

20-22, 4-6)

Zsivora park  (2-4) 1 nap

XIV. Szentmihályi út (5-11, 3/A-D, 1/A-D) 3 nap

XV. Kontyfa u. (2-8, 10, 5, 3-6)

Páskomliget u. (25-26, 17-33, 36-45, 

51-57, 47), 

Nyírpalota u. (58-68, 70-80)

Sárfû u.(3-13, 15-21, 23-29) 2x2 nap

XVIII. Iker téri ltp. 2x1 nap

Egyes lakóépületekben elôfordulhat a nyár
folyamán 6 – maximum 10 órás melegvíz-szolgál-
tatási szünet. A munkákhoz kapcsolódóan
várható korlátozásokat itt is jelezni fogjuk az
érintetteknek. Az üzemszünetek idôtartamára
kérjük fogyasztóink megértését. 
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Május 30-án Hagyó Miklós fôpolgármester-
helyettes és a FÔTÁV Zrt. mûszaki vezérigazgató-
helyettese, Horváth Mihály ünnepélyes keretek
között átadta a nyereményeket a társaság III. kerületi,
Szôlô utcai bemutatótermében. Az eseményre azután
került sor, hogy május 10-én közjegyzô jelenlétében
lezajlott a FÔTÁV Zrt. nyereményakciójának sorsolása.
A fôdíjat, egy Ford Fiesta személygépkocsit Vincze
Andrásné, a második díjat, egy kétfôs tengerparti
nyaralást Horvátországban Szemler Gyuláné, és a
harmadik díjat, egy szintén kétfôs londoni hétvégét

A két személyes, egy hétre szóló
horvátországi tengerparti nyaralást

Szemler Gyuláné nyerte

Galgóczy Károly
fogyasztónk nyerte
el. Mint ahogyan azt
korábban is megír-
tuk, a közjegyzô elôt-
ti sorsoláson azok
az ügyfeleink vettek
részt, akik 2006.
november 1-je és
2007. április 30-a
közötti idôszakban
minden távhôszám-
lájukat csoportos
beszedési megbí-

zás alapján – azaz a szolgáltatónak adott felhatalma-
zással a folyószámlájukon keresztül –  egyenlítették ki. 

A tavaly meghirdetett akció is hozzájárult ahhoz,
hogy a FÔTÁV Zrt. ügyfeleinek ma már mintegy 30
százaléka csoportos beszedési megbízás alapján
fizeti számláját, ami a közszolgáltatók között rendkívül
jó aránynak mondható. 

Felhívjuk a nyereményakcióban részt vevô minden
ügyfelünk figyelmét, hogy ha ezúttal nem is nyertek
tárgyi jutalmat, érdemes kitartani a csoportos
beszedési megbízás mellett, mert jövôre egy másfajta
akciót indít társaságunk, amellyel ügyfeleink hûségét
kívánja jutalmazni.

Gratulálunk a sorsolás nyerteseinek!

Galgóczy Károlynak a 2 fôs Londoni
hétvégére szóló nyereményét Hagyó Miklós

fôpolgármester-helyettes adta át

A fôdíj, a Ford Fiesta 1.4i 
személygépkocsi boldog 

tulajdonosa Vincze Andrásné 

A fôdíj nyertese a Ford Fiesta kormánykerekénél, unokája, és Hagyó
Miklós fôpolgármester-helyettes, valamint a fotósok társaságában

Vezérigazgató-váltás a FÔTÁV élén

Adatközzététel a felhasználók 
tájékoztatására

Gratulálunk a nyerteseknek!

2007. június

a Budapesti Távhôszolgáltató Zártkörûen Mûködô
Részvénytársaság tájékoztatója

FÔTÁV Zrt.
Budapesti Távhôszolgáltató 
Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság

www.fotav.hu
i A FÔTÁV Zrt. megbízásából kiadja a STUDIO 33 Kft.

Felelôs kiadó: Kovács Lajos vezérigazgató
Felelôs szerkesztô: Balog Róbert
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