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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 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Web: www.fotav.hu 
Email: fotav@fotav.hu

Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
Postacím: FŐTÁV Zrt. 1509 Budapest Pf. 9.

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:

Májusban érkezik az elszámoló számla

Tényfogyasztás figyelemmel kísérése

Álláshirdetéseink

VILLANYSZERELŐ MUNKAKÖRBE

Feladatok: 
• Hőközpontok üzemeltetése
• Hőközpontok, hőközponti berendezések elektromos kar-

bantartása
• Lakossági bejelentések kivizsgálása
• Hőközponti és épületvillamossági üzemzavarok hibakere-

sése, diagnosztizálása

Elvárások:
• Villanyszerelői végzettség
• B kategóriás jogosítvány
• Önálló, precíz, pontos munkavégzés

Előny: 
• Feladatokban előírt szakmai tapasztalat 
• Szolgáltatási területen szerzett tapasztalat
• Munkabírás

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, 
hogy önéletrajzát küldje el részünkre az allas@fotav.hu e-mail 
címre. További állásajánlatért kérem, hogy látogasson el a 
www.fotav.hu/karrier oldalunkra.  

Tudta-e Ön, hogy…?
A FŐTÁV Zrt.-vel kialakított hosszú távú hőenergia eladási 
és vásárlási szerződés alapján Budapest és Magyarország 
egyetlen háztartásihulladék-hasznosító műve települési szi-
lárd hulladékból termel hő- és villamos energiát. A Fővárosi 
Közterületfenntartó Nonprofit Zrt. (FKF) üzemeltetésében 
Rákospalotán működő üzemben (HUHA) a FŐTÁV Zrt. egy 5 
milliárd forint értékű beruházás részeként jelentősen növelte 
a hőkiadó állomás kapacitását. A fejlesztés eredményeként 
a hulladékhasznosítás energetikai hatásfoka jelentősen nőtt. 
További pozitív változás, hogy az üvegházhatást okozó lég-
szennyező anyagok kibocsátása évente 17–20 ezer tonnával 
csökkent, illetve 95-ről 92 százalékra mérséklődik a fővárosi 
távhőellátásban a földgáz részaránya. Európában több mint 
450 hulladékhasznosító működik, főként a kontinens nyugati 
felében, biztonságos, tiszta és olcsó energiatermelést lehetővé 
téve. Az égetés környezetvédelmileg szabályozott, szigorú 
kibocsátási határértékek vonatkoznak rá. Egy modern, haté-
kony hőtermelő hulladékégető ráadásul belvárosi kémények 
ezreit képes kiváltani, ezzel is jelentősen javítva a sűrűn lakott 
településrészek komfortját.

Minden kedves ügyfelünknek kellemes 
húsvéti ünnepeket kívánunk! FŐTÁV Zrt.



Májusban érkezik az elszámoló számla

A budapesti távfűtéses lakások egyenletes díjfizetéssel fizető 
ügyfelei május végén kapják kézhez az elszámoló számláikat. 
A 2018 májusában érkező elszámoló számla alapestben az 
alábbi díjtételeket tartalmazza:

• 2017. május 1. és a 2018. március 31. közötti időszakban a 
részszámlákban már kiszámlázott fűtési és/vagy melegvíz 
készítési célú hődíjakat (-) előjellel;

• Ugyanezen időszakban a hőközpontban mért – az épület 
által felhasznált – fűtési és/vagy melegvíz hőmennyiségből 
a közös képviselet által megadott arányban a lakásra jutó 
hődíjat (tényfogyasztást);

• A 2018. június havi alapdíjat;
• A 2018. április 1. és április 30. közötti időszak tény fo gyasz-

tásának hődíját.
Az elszámolási időszak (2017. május 1. - 2018. április 30.) 
díjfizető változás, vagy a díjfizető által kezdeményezett díjfi-
zetési mód változás esetében 12 hónapnál rövidebb is lehet.

Tényfogyasztás figyelemmel kísérése

A részszámlák utolsó oldalán megtalálható az épület hőfogyasz-
tásából – a közös képviselet rendelkezése alapján – az adott 
ingatlanra megállapított hőfogyasztás, mint tényfogyasztás, 
továbbá a már kiszámlázott részhőmennyiségek és a tényfo-
gyasztás közötti különbözet is. Ebből adódóan Ön folyamatosan 
nyomon követheti, hogy a tényleges fogyasztáshoz képest alul-, 
vagy túlszámlázásban van-e.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be az előzőekben említett 
különbözet magyarázatát.

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 gép jármű-

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 -to-

vábbító 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
• Minimum 3 év tapasztalat (hasonló munkakörben)
• Számítógépes ismeretek – Word, Excel, Outlook
• B kategóriás jogosítvány, napi vezetési gyakorlat

Szolgáltatás helye és 
megnevezése 

Fogyasztási 
időszak

Mennyisége 
és mérték-
egysége

Számlázott fűtési célú 
részmennyiség

2017.05.01- 
2018.01.31 19,4976 GJ

Fűtési célú tényfogyasz-
tás mennyisége

2017.05.01- 
2018.01.31 13,8397 GJ

Fűtési célú tényfo-
gyasztás és részszám-
lázás különbözete

2017.05.01- 
2018.01.31 -5,6579 GJ

Számlázott melegvíz 
készítési célú részmeny-
nyiség

2017.05.01- 
2018.01.31 7,0686 GJ

Melegvíz készítési célú 
tényfogyasztás meny-
nyisége

2017.05.01- 
2018.01.31 7,6539 GJ

Melegvíz célú tény fo-
gyasztás és részszámlá-
zás különbözete

2017.05.01- 
2018.01.31 0,5853 GJ

A táblázatban szereplő Fűtési célú tényfogyasztás és 
részszámlázás különbözete negatív (-) értéket mutat, amely 
túlfizetést jelent, azonban a Melegvíz célú tényfogyasztás 
és részszámlázás különbözete a táblázatban megjelenített 
értékben alulszámlázást jelöl. 
Fontos kiemelni, hogy mivel a teljes elszámolási időszak 2018. 
április 30-ig tart, így ezek az értékek az időjárás függvényében 
és a hőfelhasználási szokások változásával akár jelentősen is 
módosulhatnak. 


