
Távfűtési hírlevél 2022./I. július

Tisztelt Ügyfelünk! 
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a távhőszolgáltatás aktuális híreiről.

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – AZ OKOS MEGOLDÁS!

Intézze távhős ügyeit egyszerűen, biztonságosan, online!

• számlaegyenleg lekérdezés,
• értesítési adatok módosítása,
• mérőállás bejelentés,
• e-számla igénylés és letöltés,

• bankkártyás fizetés,
• Üzenetküldés (chat),
• felhasználóváltozás 

bejelentése.

Online ügyfélszolgálatunk használata 
regisztrációhoz kötött. 
Kérjük, tekintse meg a regisztráció folya-
matát bemutató kisfilmünket, mely 
https://tavho.veolia.hu/ weboldalon 
érhető el.

Online ügyfélszolgálatunk kényelmi funkciói:

NYÁRI TEENDŐK A FŰTÉSI RENDSZEREKEN 

A nyár a következő fűtési idényre való felkészülés időszaka. A távhőszolgáltató és az 
épületek közötti felelősség és feladat megosztásának egyértelmű útmutatója a tulaj-
doni határ. Ez azt jelenti, hogy a távhőszolgáltató és a felhasználó egyaránt a tulajdo-
nában lévő berendezésekről köteles gondoskodni, és azokat műszakilag megfelelő álla-
podban tartani. Ezen kötelezettségből fakadóan a távhőszolgáltató már a fűtési időszak 
végétől megkezdi a rendszerek felkészítését a következő télre. Hasonló feladat vár a 
felhasználói közösségekre is. Ellenőrizni kell az alap- és felszálló vezetékeket, a szabá-
lyozó szerelvényeket. A hibás darabokat ki kel cserélni, mert a zavartalan fűtés feltétele, 
hogy az épületek felhasználói tulajdonban levő gépészeti rendszere is karbantartott, 
üzemkész állapotban legyen a fűtési időszak kezdetére. A betervezett karbantartásokat 
a május 15. és a szeptember 15. közötti időszakban kell elvégezni. A munkák során a táv-
hőszolgáltató tanácsadással és műszaki támogatással is együttműködik a társasházak 
közös képviselőivel, hiszen például a fűtési rendszerek leürítése és feltöltése is csak a 
közös képviselő megrendelésére történhet.

TÁVFŰTÖTT LAKÁSBA KÖLTÖZÖTT, MI A TEENDŐ?

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végre-
hajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. sz. mel-
lékletének 21.1. és 21.2. pontja előírja, hogy a felhasználó/
díjfizető személyében bekövetkezett változást a régi és az új 
felhasználó/díjfizető írásban kötelesek bejelenteni a bekö-
vetkezett változástól számított 15 napon belül. Új ügyfélként 
online ügyfélszolgálatunkon már az első számla megérke-
zése előtt igényelhet e-számlát, ehhez csupán egy egyszerű-
sített regisztráció elvégzése szükséges!

Változásbejelentési kötelezettség teljesítése érdekében, 
illetve e-számla igénylése esetén, kérjük, keresse fel a helyi 
ügyfélszolgálatunkat.
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Weboldalunk: https://tavho.veolia.hu/

ÜGYFÉL ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV

Társaságunk számára fontos, hogy a Felhasználóinktól folyamatosan visszajelzéseket kapjunk szolgáltatásunkkal kap-
csolatban. Kérjük, töltse ki három kérdésből álló ügyfélelégedettségi kérdőívünket, melynek kitöltése 1-2 percet vesz 
igénybe.

A kitöltött kérdőívet, kérjük, hogy küldje vissza részünkre az ugyfelszolgalat@veolia.com e-mail címre, vagy postai úton 
a 2040 Budaörs, Szabadság út 301. címre.

Távfűtési hírlevél / Veolia Energia Magyarország Zrt. 

Tisztelettel:
Veolia Energia Magyarország Zrt. 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Fogyasztóink távhőszolgáltatással 
kapcsolatos ügyeiket az ügyfélszol-
gálati irodánkban és online portá-
lunkon keresztül is intézhetik. A fel-
használók/díjfizetők személyesen, 
telefonon, vagy írásban, levélben és 
e-mail üzenetben kérhetnek felvilá-
gosítást, illetve kezdeményezhetik 
ügyeik rendezését, kérhetnek taná-
csot és tájékoztatást. 

Ügyfélszolgálatunk személyesen és telefonon is csak az alábbi időpon-
tokban érhető el: 
Kedd: 08:00-15:00, Csütörtök: 07:00- 19:00

TELEFONSZÁM: (95) 420 186 
E-MAIL: ugyfelszolgalat@veolia.com 
Éjjel-nappal hívható ingyenes műszaki hibabejelentő: (80) 201 198
SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS:  
Zirc, Fáy András u 4. (közös képviselet)

Kedd: 08.00-15.00, Csütörtök: 07.00-19.00

AZ ADATVÁLTOZÁS-KEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL

Az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás bevezetésével a Kormány tovább csökkenti az emberek adminisztrációs terheit, 
a közigazgatási ügyintézés mellett immár a szolgáltató szektorban is. 2022. január elsejétől az ügyfelek kezdemé-
nyezhetik, hogy nevük, címük, okmányadataik változásairól elektronikusan kapjanak értesítést a velük szerződéses 
jogviszonyban álló közművek és cégek, kiváltva a személyes ügyintézést. Az ingyenes szolgáltatással kényelmesebbé 
és gyorsabbá válik az adatváltozások bejelentése, valamint a közművek átírása, amellyel jelentős időt takaríthatnak 
meg a családok. A projekt megvalósításához a Miniszterelnökség vezette konzorcium 1,445 milliárd forint vissza nem 
térítendő európai uniós támogatásban részesült.

Társaságunk is csatlakozott ehhez a korszerű rendszerhez, így az ügyfeleknek nem szükséges adatváltozásaik bejelen-
tését, továbbá a közműátírásokat személyesen az ügyfélszolgálaton megtenniük, hanem az e-bejelentő webes felü-
leten, néhány gombnyomással, vagy a kormányablakokban nyújtott szolgáltatással végezhetik el az eddig időigényes 
feladatot.

A KINTLÉVŐSÉGEKRŐL

Javasoljuk, hogy fizetési nehézség esetén mielőbb keresse 
fel ügyfélszolgálatunkat, ahol számlaegyeztetést követően, 
a fizetési készség bizonyítása mellett részletfizetési meg-
állapodást köthet. Amennyiben a fizetési felszólításunkra 
nem reagál, az együttműködés hiánya miatt az eljárás jogi 
útra terelődik, és a jogi eljárás során felmerült összes járulé-
kos költség is a díjfizetőt terheli a tőketartozáson és a kése-
delmi kamaton túl. 

Jogi eljárás esetén Kintlévőség-kezelési és Távhő 
Számlázási Csoport keresheti, az alábbi elérhetőségen:

Veolia Energia Magyarország Zrt.  
Kintlévőség-kezelési és Távhő Számlázási Csoport

7630 Pécs, Edison u. 1. 
Telefon: (72) 534 350 és (72) 534 250
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Ügyfélelégedettségi 
kérdőív 2022./I. július

Kérjük válaszaival segítse munkánkat!

Általánosságban mennyire elégedett Ön a Veolia által nyújtott szolgáltatással?

elégedetlen nagyon elégedett

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mennyire tartja megfelelőnek az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási rendjét?

elégedetlen nagyon elégedett

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kérem értékelje ügyfélszolgálatunk tevékenységét!

elégedetlen nagyon elégedett

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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