
Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1116 Bp., Barázda u. 20-30. 
H, K, Sz: 8–16; Cs: 10–18; 
P: 8–14

Kelet–pesti ügyfélszolgálat
1106 Bp., Örs vezér tere 25. 
Árkád Üzletközpont, 
2/a parkoló szint
H, K, Sz: 9–18; Cs: 8–20
(pénztár 19.30-ig), P: 9–15 

Észak–pesti ügyfélszolgálat
1134 Bp., Váci út 23-27.  
Fővárosi Vízművek székház 
H, K, Sz: 8–17, Cs: 8–20 
(pénztár 19.30-ig); P: 8–14

Budai Ügyfélszolgálati Központ 
1027 Bp., Budapest, Fő u. 47. 
H, Sz, Cs: 8–16; K: 10–18;
P: 8–14  

Kiadja a Budapesti Távhőszolgáltató 
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Postacím: FŐTÁV Zrt. 1509 Budapest Pf. 9.

FŐTÁV HÍRLEVÉL 01
2018

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfélszolgá-
lata hívásaikat munkanapokon hétfőtől szerdáig 8 és 17 óra között, 
csütörtökön 8-tól 20 óráig, pénteken pedig 8 és 15 óra között fo-
gadja. A műszaki hibabejelentésre 0-24 óráig lehetőségük van az 
ügyfeleknek.

Elérhetőség: 06-1-700-7000

Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válasszák a ké-
nyelmes online időpontfoglalást honlapunkon, a Lakossági ügyfelek/
Ügyfélszolgálat/Ügyintézés személyesen menüpontban! 

Abban az esetben, ha írásban fordulnak társaságunkhoz, javasoljuk, 
hogy a honlapunk (www.fotav.hu) nyitólapján elérhető „Írjon ne-
künk” elektronikus csatornát használják. 

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

ÖKOPlusz alapdíjkedvezmény megszűnése

Befizetésekkel kapcsolatos figyelemfelhívás

Álláshirdetéseink

Tudta-e Ön, hogy…? 

A FŐTÁV Zrt. 2009 és 2014 között több mint négymilliárd forintot 
költött 134 hőközpontja, hatezer méternyi távvezetéke és számos 
egyéb, a rendszer működése szempontjából meghatározó 
berendezése megújítására. A fejlesztések során új, alacsonyabb 
üzemeltetési költségű, környezetbarát és energiahatékony 
berendezéseket, illetve eszközöket építettek be, a minőségi, 
versenyképes árú, hatékony és az ellátás biztonságot is 
szavatoló távhőszolgáltatás fejlesztése érdekében. 

A fővárosi távhőszolgáltatásban reálisan alkalmazható 
megújuló energiaforrások közül a kommunális hulladékon 
túl a legnagyobb remények a szilárd biomasszához (főként 
faapríték), illetve bizonyos mértékben a mélyebb rétegekben 
elérhető, 90–100 Celsius-fok hőmérsékletű termálvizekhez 
kapcsolódnak. Mindkét energiaforrás bevonása szerepel a 
FŐTÁV Zrt. középtávú terveiben. 

Szintén kiemelt projekt Budapesten az új szennyvíziszap- és 
hulladékhasznosító erőmű megépítése. Mindezek mellett a 
hőforráshoz köthető költségek csökkentésének másik iránya a 
jelenleg még szigetüzemként működő három dél-budapesti (a 
csepeli, a kelenföldi és a kispesti) hőkörzet összekapcsolása. 
A FŐTÁV Zrt. kalkulációi szerint ez akár 10 százalék körüli 
költségcsökkentést is lehetővé tenne, az erőművek közül ugyanis 
a hatékonyabbak így több hőt termelhetnének, a kevésbé 
hatékonyak termelését pedig csökkenthetnék.

2018
Boldog
új évet!

Minden kedves ügyfelünknek sikerekben 
gazdag boldog új évet kívánunk! FŐTÁV Zrt.



ÖKOPlusz alapdíjkedvezmény megszűnése

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy azon ingatlanok esetében, 
amelyek korábban részt vettek a FŐTÁV Zrt. által indított 
ÖKOPlusz programban, a Felhasználói közösség és társaságunk 
között érvényben lévő vállalkozási szerződésben foglaltaknak 
megfelelően 10 évig 10%-os mértékű ÖKOPlusz alapdíjkedvezményt 
biztosítottunk. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az említett szerződés 2017. 
december 31-én lejárt, amelynek megfelelően 2018. januártól 
kezdődően – a távhőszámlák az ÖKOPlusz alapdíjkedvezmény 
nélküli összeggel kerülnek kiállításra.
Az említett kedvezmény megszűnése nem érinti a számlán 
szereplő Árengedményt, azt továbbra is biztosítja társaságunk 
a Díjfizetők részére. 

Befizetésekkel kapcsolatos figyelemfelhívás

Amennyiben Ön átutalással egyenlíti ki távhőszámláját kérjük, hogy:
• A fizetni kívánt távhőszámla esetében az utalások során a 

közlemény rovatban elsőként a kiegyenlíteni kívánt számla 
sorszámát szíveskedjen feltüntetni;

• Megkötött részletfizetési megállapodás részleteinek átuta-
lásakor a megállapodás azonosító számát kérjük megadni.

Köszönjük, hogy segíti munkánkat.

Csoportos beszedési megbízás 

Amennyiben Ön rendelkezik lakossági folyószámlával, úgy 
a postai sorbaállás helyett, választhatja az úgynevezett 
csoportos beszedési megbízás alapján történő fizetési módot 
számlái kiegyenlítésére. Ez azt jelenti, hogy felhatalmazza 
számlavezető pénzintézetét arra, hogy a jövőben távhőszámláit 
a FŐTÁV Zrt. részére folyószámlájáról teljesítse. Társaságunk 
a számla fizetési határidejének napján (elektronikusan) nyújtja 
be a banknak terhelésre a beszedési állományt. A megbízásra 
vonatkozó meghatalmazást számlavezető Bankjánál adhatja 
meg, akár internetbankon keresztül is.

Tényfogyasztás figyelemmel kísérése

A részszámlák utolsó oldalán megtalálható az épület 
hőfo gyasztásából – a közös képviselet rendelkezése 
alapján – az adott ingatlanra megállapított hőfogyasztás, 
mint  tény fogyasz tás ,  továbbá a már k iszámlá zot t 
részhőmennyiségek és a tényfogyasztás közötti különbözet 
is. Ebből adódóan Ön folyamatosan nyomon követheti, hogy a 
tényleges fogyasztáshoz képest alul-, vagy túlszámlázásban 
van-e és ennek ismeretében – a részszámlázási időszak alatt 
egy alkalommal – módosíthatja a részhőmennyiség mértékét 
az arra vonatkozó nyomtatványon, amely honlapunkon 
(www.fotav.hu) a nyomtatványok közöt t megtalálható, 
továbbá internetes ügyfélszolgálatunkon keresztül is 
elérhető. Ezzel kiküszöbölhető, hogy a tényfogyasztás és 
a részszámlák összegei közötti különbözetet tartalmazó 
elszámoló számla jelentős hőmennyiség/hődíj különbözetet 
(terhelést) tartalmazzon.

Álláshirdetéseink

A FŐTÁV Zrt. munkatársat  keres Budapest és környéki 
munkavégzéssel

HŰTÉSI ÜZEMELTETŐ MunKAKÖrBE
Feladatok: 

• Távfelügyelt és állandó felügyeletű hidegenergia-termelő 
és -továbbító berendezések napi üzemeltetési feladatainak 
ellátása,

• Az üzemeltetett berendezések fogyasztói igények szerinti 
optimális működtetése,

• Közreműködés a jelentkező üzemzavarok, meghibásodások 
okainak feltárásában, azok megszüntetésében,

• Karbantartási feladatok elvégzése,
• Megszakítás nélküli, váltott műszakú munkarendben történő 

munkavégzés,
• Távfelügyelt objektumok látogatása folyamatos gépjármű-

használattal.
Elvárások:

• gépipari szakmunkás végzettség
• OKJ-s hűtőgépszerelői végzettség
• 2-3 éves hűtéstechnikában szerzett tapasztalat
• számítógépes ismeretek - Word, Excel, Outlook
• B kategóriás jogosítvány, napi vezetési gyakorlat 

KAZÁnGÉPÉSZ MunKAKÖrBE
Feladatok:

• Távfelügyelt és állandó felügyeletű hőenergia-termelő és 
-továbbító berendezések napi üzemeltetési feladatainak 
ellátása,

• Az üzemeltetett berendezések fogyasztói igények szerinti 
optimális működtetése, indítása, leállítása, terhelésváltoztatása,

• Közreműködés a jelentkező üzemzavarok, meghibásodások 
okainak feltárásában, azok megszüntetésében,

• részvétel karbantartási feladatokban,
• Megszakítás nélküli, váltott műszakú munkarendben történő 

munkavégzés folyamatos gépjármű-használattal. 
Elvárások:

• kazángépész végzettség
• min. 3 év tapasztalat (hasonló munkakörben)
• Számítógépes ismeretek - Word, Excel, Outlook
• B kategóriás jogosítvány, napi vezetési gyakorlat 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy 
önéletrajzát küldje el részünkre az allas@fotav.hu email címre. 
További állásajánlataink megtekintése érdekében kérjük, hogy 
látogasson el a www.fotav.hu/karrier oldalunkra.  


