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 Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Díjfizetőinket, hogy a FŐTÁV Zrt. 2013. január 1-től kiszállási díjat vezet be, melynek összege 
10 400 Ft + Áfa (27%).

Kiszállási díjat abban az esetben számlázunk, amennyiben a Fogyasztó/Díjfizető által igényelt kiszállás során megállapítást nyer, 
hogy a meghibásodás a Díjfizető (lakó), vagy a társasház rendszerében található és nem a hőközpontban.

Ahogyan arról számos korábbi alkalommal beszámoltunk, a FŐTÁV Zrt. üzemeltetési felelőssége a hőközpontig tart.  
A hőközponton túl a fűtési és melegvíz rendszer (csövek, radiátorok stb.) állapotáért, a meghibásodások javíttatásáért a lakóközösség  
felelős. Hasonló elven történik a felelősségvállalás a gáz vagy az elektromos ellátás esetében, ahol szintén a bekötési pontig 
vállalja a szolgáltató a térítésmentes karbantartást, hibaelhárítást. A távhő esetében a szolgáltatói tulajdonban lévő hőközpontra 
is kiterjed a szolgáltató felelőssége. 

A távhőszolgáltatás hatósági áras, így rendelet határozza meg az alapdíjat is, amely csak a FŐTÁV Zrt. által üzemeltetett rendszer 
karbantartási költségeit tartalmazhatja, a lakóközösség rendszerével kapcsolatos költségeket nem. 

A kiszállási díj bevezetésével egyidejűleg, mintegy alternatívát biztosítva a lakossági fogyasztóknak az alapszolgáltatáson felül 
nyújtott szolgáltatásokra, a lakóközösségek képviseleteinek lehetőségük van úgynevezett ”Átalánydíjas üzemeltetést támogató  
szerződés”-t kötni. Bővebb információért látogasson el weboldalunkra (www.fotav.hu), hívja Contact Centerünket  
(06 40 200 108), keresse fel ügyfélszolgálati irodánkat.

Kiszállási díj – hamarosan bevezetjük

Modern fűtésszabályozás – külső hőmérséklethez köthető a fűtésindítás
A legkorszerűbb megoldás az, amikor az üzemviteli megállapodásban rögzített dátumok közötti időszakban a 

hőközpontok szabályozó elektronikája a külső hőmérséklet változása szerint automatikusan kapcsolja ki és be a 
fűtést. A hőközponti berendezések korszerűsítése mára már feleslegessé teszi a fűtési időszakon belüli fűtési idény 
intervallum alkalmazását.

Azon épületek esetében, ahol a felhasználói közösség és a távhőszolgáltató között létrejött közüzemi szerződés mellékletét  
képező üzemviteli megállapodásban a lakóközösség másképp nem rendelkezett, a hivatalos fűtési szezon kezdetétől,  
azaz szeptember 15-étől a FŐTÁV Zrt. megkezdte a fűtést.

Társaságunk működését, az általunk nyújtandó szolgáltatás paramétereit a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. 
törvény és az annak végrehajtásáról szóló 157/2005-ös Kormányrendelet, és a 83/2005-ös és 84/2005-ös Budapest  
Főváros Önkormányzatának rendeletei szabályozzák. Az elmúlt években társaságunk alkalmazta a fűtési idény fogalmát  
is, amely az október 15-e és április 15-e közötti időszakra vonatkozott.

A zavartalan fűtésindítás feltétele, hogy az épületek fogyasztói tulajdonban levő központi fűtési rendszere is üzemkész,  
ellenőrzött, kipróbált állapotban legyen, a radiátorok elzárói (amennyiben van ilyen) nyitott állapotban legyenek. 
A felkészített központi fűtési rendszer szükség eseten rövid idő alatt üzembe helyezhető. Amennyiben az épületben 
több lakást is érintő fűtési problémát tapasztalnak, keressék az épület közös képviselőjét, aki az épületet üzemeltető 
felelős személyként hatékonyan eljárhat a probléma megoldásában.



Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1117 Október 23. u. 8–10. Allee Bevásárlóközpont, II. em. 
H, K, Sz, P: 8–18; Csüt.: 8–20

Ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartási rendje:

Észak-pesti ügyfélszolgálat
1138 Váci út 135-139. BSR Center, C lépcsőház, fsz.
H, K, Sz, P: 8–18; Csüt.: 8-20

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1106 Örs Vezér tere 25. Árkád Üzletközpont, II. em.
H, K, Sz, P: 8–18; Csüt.: 8-20

A FŐTÁV Zrt. az alábbi kék számon fogadja ügyfelei hívását munkanapokon 8:00-tól 17:00, hétfőn 8:00-tól 20:00 óráig:

06-40-200-108

Felhívjuk tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy 2012. október 5-én a FŐTÁV Zrt. személyes ügyfélszolgálatai és telefonos ügyfélszolgálata  
technikai okok miatt zárva tartanak! Ezen a napon a www.fotav.hu oldalon elérhető internetes ügyfélszolgálatunkon lesz lehetőség ügyintézésre. 

Csoportos beszedési megbízás – gyakori hiba
  A csoportos beszedési felhatalmazások feldolgozása során a befogadó bankok nagy számban tapasztalják azt a 

hibát, hogy a meghatalmazó nem a banknál bejelentett módon írja alá a megbízást, ezért azt a banknak vissza kell 
utasítania.
Kérjük Önöket, hogy a megbízást a bankszámla felett rendelkező személy a banknál bejelentett módon írja alá. 
Fontos kiemelni, hogy új beszedési megbízás megadását követően azon számlát próbáljuk meg először a csoportos 
beszedési megbízásnak megfelelően lakossági folyószámlájáról kiegyenlíteni, amelyen fizetési módként lakossági 
folyószámla kerül feltüntetésre.

Internetes ügyfélszolgálat – JELSZÓVÁLTOZTATÁS
 Társaságunk az internetes szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban számos – a felhasználó adatainak biztonságát szolgáló  

– védelmi intézkedést valósított meg. Ugyanakkor a rendszer használatából eredő kockázatok minimálisra csökkentéséhez  
az Ön közreműködésére is feltétlenül szükségünk van.
Ezek alapján, megkérjük, hogy a 2012. augusztus 1-je és 2012. szeptember 30-a közötti időszakban változtassa meg jelszavát,  
az alábbi feltételek figyelembevételével.
Követelmény: min. 8 karakteres szó, ékezetek nélkül, amely tartalmaz kisbetűt, nagybetűt és számot.
2012. október 1-jét követően már csak az új típusú jelszavával tudja használni internetes ügyfélszolgálatunkat. 
Amennyiben a változtatást korábban nem tette meg, ezt a bejelentkezése előtt pótolhatja.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük.

 Amennyiben Ön a DHK Zrt.-től felszólítást kapott engedményezett távhődíj hátralékai rendezésére, úgy kérjük, hogy azt a  
DHK Zrt. 11795009-20013578-00000000  számú számlájára – a felszólításban szereplő azonosítójára való hivatkozással –  átutalással,  
vagy a felszólítás mellé csatolt csekken szíveskedjen kiegyenlíteni! 

Az alábbi DHK Ügyfélszolgálati irodákban készpénzzel vagy bankkártyával rendezheti tartozását.     

Dél-budapesti Ügyfélszolgálat
ALLEE irodaház II. em.
1117 Október 23. u. 8-10. II. emelet
H-SZ: 8-16, CS: 8-20, P: 8-14         
 

DHK ügyintézés

Kelet-pesti Ügyfélszolgálat                                        
Árkád Üzletház II. emelet, parkoló szint                        
1106 Örs vezér tere 25/b                                               
H; K; SZ; P: 8-18, CS: 8-20 

Észak-pesti Ügyfélszolgálat                                         
B. S. R. Irodaház C épület földszinti iroda                      
1138 Váci út 135.-139                                                           
H; K; SZ; P: 8-18, CS: 8-20

 A Társaságunk által kiállított távhőszámlák eseti banki utalással a következő bankszámlaszámokon egyenlíthetők ki*:

OTP Bank: 11794008 - 20521556 - 00000000
Budapest Bank: 10102093 - 02960400 - 01000008
MKB Bank: 10300002 - 20105963 -  70143285

*A nem távhőszolgáltatással kapcsolatos számlák átutalása kizárólag a Budapest Banknál vezetett számlaszámra történhet.  

A helytelen hivatkozásból, vagy téves számlaszám használatából adódó többlet költségek elkerülése érdekében kérjük, hogy minden 
esetben ellenőrizze a bankszámlaszámot, és a közlemény rovatba minden alkalommal tüntesse fel 3-sal, vagy 2-sel kezdődő 8 számjegyű  
ügyfélazonosítóját, melyet a havonta megküldött számlák jobb felső részén, a fizetési és teljesítési határidő alatt találhat meg. 

Eseti utalás – bankszámlaszámok


