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Tisztelt Szövetkezeti 

Tagtársunk/Lakástulajdonos! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Lakásszövetkezetünk  

2013. december 21. és 2014. január 01. közötti 

munkaszüneti napokon az alábbiak szerint ügyeletet 

tart: 

  

december 23. hétfőn 0700-1600  

december 30. hétfőn 0700 -1600 
 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Allianz 

lakóközösségi-biztosítás ADM záradékában foglalt 

DirektMester szolgáltatás 2013. október 30-i hatállyal a 

záradék 5.52. pontja értelmében megszűnik, mivel az 

Allianz Hungária Zrt. a DirektMester szolgáltatást nyújtó 

külső partnerrel a szerződést felbontja.  

 

A továbbiakban javasoljuk műszaki ügyekben 

munkaszüneti napokon az alábbi elérhetőségeket 

figyelembe venni szíveskedjenek: 
 

Víz-gázszerelés: 

Simon Mihály   06-20-332-7835 

 

Gáz hibabejelentés  

(gázszivárgás éjjel-nappal): 

Fővárosi Gázművek Zrt        (1) 477-1111 

 

Faragó Pál (Hőterv Kft.)    06-20-923-3600 

Farkas Attila     06-20-483-4472 

 

Üveges: 

Fogd György      06-28-450-766 

 

Szemétszállítás, ha elmarad (Fkf Zrt.): 

   06-40-353-353 
 

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.: 

Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 19. 

Tel.:      (1) 455-4303,  (1) 455-4308 

Fax:    (1) 313-3803 

E-mail: ugyfelszolgalat@fcsm.hu 

 

Fővárosi Vízművek Zrt.: 

Cím: 1134 Budapest, Váci út 23-27. 

Levelezési cím: 1325 Budapest Pf. 355 

Tel:                (1) 06-40-247-247 

Fax:                         (1) 06-40-247-742 

E-mail: vizvonal@vizmuvek.hu 

 

HWR hibabejelentés: 

Cím: 1138 Budapest, Váci út 168/a 

Tel:                (1) 06-40-811-811 

 

 

 

 

Szelektív szállítás: 

 

A tartályokat pénteki napokon 0500 órától lehet 

kikészíteni: 

 

 

Március végén a 

főváros teljes területén 

megkezdték az új 

hulladékgyűjtő 

edények kiszállítását, 

a sárga fedelűekben 

műanyagot és fémet, 

a kék fedelűekben 

papírt kell gyűjteni. Az 

üveget ezután is a 

hulladékgyűjtő 

szigeteken lehet lerakni, azok helyét azonban 

felülvizsgálják. Nagyjából 403 ezer új tartály kerül 

a háztartásokhoz, a családi házak 120, a 

szövetkezeti és társasházak 240 literes gyűjtőket 

kapnak. A hulladék elszállítása a lakosságnak 

nem jár plusz költséggel. A teljes rendszer 

kialakítása összességében másfél-két évig tart. A 

rendszer kialakítása 5,1 milliárd forintba kerül, 

amelynek 85 százalékát uniós pályázaton nyerte 

a főváros és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 

Jelezte, az új rendszer bevezetése 2015-től uniós 

kötelezettség. 

 

 

 

 

Hasznos tudnivalók a tartályok 

használatával kapcsolatosan 

 

 

 

 

 

 
Összefogás Lakásszövetkezet 

 Budapest, 2013. december 06. péntek 
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