
FŐTÁV HÍRLEVÉL 02
2019

Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1116 Bp., Barázda u. 20-30. 
H, K, Sz: 8-16; Cs: 9-18; P: 8-14

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1106 Bp., Örs vezér tere 25. 
Árkád Üzletközpont, 2/a 
parkoló szint, Media Markt 
felett, külső parkolóban
H: 8-17, K: 9-16, Sz: 9-17, 
Cs: 8-20, P: 9-15

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

NKM Központi ügyfélszolgálat
1081 Bp., Fiumei út 9-11.
H, K, Cs, P: 8-14, Sz: 8-20

NKM Dél-pesti ügyfélszolgálat
Határ úti metrómegálló közelében
1103 Bp., Kőér utca 2/a
H, K, Cs, P: 8-14, Sz: 8-20

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 ügyfélszol-
gálata hívásaikat munkanapokon hétfőtől szerdáig 8 és 17 óra 
között, csütörtökön 8-tól 20 óráig, pénteken pedig 8 és 15 óra 
között fogadja. A műszaki hibabejelentésre 0-24 óráig lehető-
ségük van az ügyfeleknek.
Elérhetőség: 06-1-700-7000

Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válasszák 
a kényelmes online időpontfoglalást honlapunkon, a Lakossági 
ügyfelek/Ügyfélszolgálat/Ügyintézés személyesen menüpont-
ban! Időpontfoglalásra jelenleg a Dél-budapesti, a Kelet-pesti 
ügyfélszolgálati irodába és a Budai Ügyfélszolgálati Központba 
van lehetőségük. 

Abban az esetben, ha írásban fordulnak társaságunkhoz, javasol-
juk, hogy a fotav@fotav.hu e-mailcímre küldjék el megkereséseiket. 

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:TÁVVEZETÉK SZERELŐ MUNKAKÖRBE

Feladatok:
• Hőszolgáltató létesítményekben rendszeres, ellenőrző és 

üzemeltető tevékenység végzése,
• A műszaki berendezések ellenőrzése, szükség esetén 

javítása,
• A társüzemi és külső partner által végzett hibaelhárítási, 

karbantartási és beruházási munkák során a tevékenységhez 
kapcsolódó szakaszolási, ürítés-töltési feladatok elvégzése.

Elvárások:
• Szakmunkás bizonyítvány (fűtés szerelő, csőhálózat szerelő, 

hegesztő, lakatos)
• B kategóriás jogosítványa
• Előny: minősített hegesztő végzettség (hegesztési eljárás 

111 és/vagy 141 és/vagy 911)

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 gépjár-

műhasználattal.

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 

Amennyiben valamelyik hirdetésünk felkeltette érdeklő-
dését, önéletrajzát küldje el részünkre az allas@fotav.
hu email címünkre.

Internetes számlafizetés

Csoportos beszedési megbízás

Álláshirdetéseink
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Fontos Önnek a szabadideje?

Gondolt már arra, mennyi idejét veszi igénybe a postai 
csekk feladása? A sorban állásra fordított időt töltse kel-
lemesen, és fizesse számláit kényelmesen, biztonságo-
san, akár otthonából.
Válassza a készpénzt és időt kímélő fizetési módokat! 

Internetes számlafizetés

A távhőszámlákat kényelmesen internetes ügyfélszolgálatunkon 
keresztül, bankkártyával egyenlítheti ki – díjmentesen –, egy 
rövid regisztrációt követően. 
A fentiekhez nincs más teendője, mint felkeresni honlapunkat 
(www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/ugyinte-
zes-interneten), és néhány adat egyszeri megadását követően, 
bankkártyájával díjmentesen, gyorsan és biztonságosan, az 
Önnek legmegfelelőbb időpontban fizetheti be számláját. 
Ezzel a megoldással elkerülheti a postai hosszas sor-
ban állást és folyamatosan nyomon követheti számláit, 
befizetéseit. 

Csoportos beszedési megbízás

A postai csekkfeladás helyett, választhatja az úgynevezett 
csoportos beszedés fizetési módot számlái kiegyenlítésére. Ez 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy felhatalmazza számlavezető 
pénzintézetét arra, hogy jövőben távhőszámláinak fizetését 
folyószámlájáról teljesítse.

• Ha ezt a felhatalmazást megadja, úgy a számlájához nem 
mellékelünk csekket.

• A FŐTÁV a számla fizetési határidejének napjára – vagy 
legkorábban az azt megelőző napra – nyújtja be a bankba 
terhelésre (elektronikusan) a beszedési állományt, tehát 
Önnek van ideje arra, hogy ha nem tartja jogosnak a 
számlakövetelést, úgy a teljesítést bankjánál letiltsa.

• Természetesen Önnek lehetősége van felső limit beállí-
tására is, így kizárólag ezen összeghatárig terhelhető az 
Ön folyószámlája. 

A csoportos beszedési megbízás megadásához szükséges 
nyomtatvány honlapunkon (www.fotav.hu), illetve on-line ügy-
félszolgálati felületünkön (www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/
ugyfelszolgalat/ugyintezes-interneten) is elérhető. 
A csoportos beszedési megbízáshoz az alábbi adatokat szí-
veskedjen megadni:

• ügyfélazonosító (felhasználó azonosító száma), amely a 
távhőszámla első oldalán a jobb felső részében található, 
3-sal kezdődő, 8 jegyű számsor. 

• kedvezményezett neve: FŐTÁV Zrt.
• kedvezményezett azonosítója: A10941362 

A nyomtatványt a banknál bejelentett módon szíveskedjen 
aláírni és eljuttatni a FŐTÁV valamely ügyfélszolgálatára vagy 
postacímére (1509 Budapest, Pf.9.) vagy az Ön számlavezető 
pénzintézetéhez.
A fenti megbízást internetbankján keresztül is megadhatja, 
elektronikus formában. 

Műszaki hibabejelentés interneten
 
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy telefonos ügyfélszolgálatunkon 
a fűtési időszakban megnövekszik a beérkező hívások száma, 
emiatt, az 1-es nyomógomb segítségével elérhető, Műszaki és 
Szolgáltatással kapcsolatos ügyek menüpontban esetenként 
hosszabb várakozási időre kell számítani.
Műszaki szolgáltatási problémával kapcsolatos bejelentésüket 
a honlapunkon (www.fotav.hu) keresztül elérhető internetes 
ügyfélszolgálati felületünkön (előzetes regisztrációt követően) 
is megtehetik, ezért javasoljuk, hogy a gyorsabb ügyintézés 
érdekében az észlelt hibákat internetes ügyfélszolgálatunkon 
jelezzék. Együttműködésüket köszönjük.
 
Kiszállási díj
 
Kiszállási díjat abban az esetben számítunk fel, amennyiben a 
Fogyasztó/Díjfizető által igényelt kiszállás során megállapítást 
nyer, hogy a meghibásodás a Díjfizető (lakó), a lakóközösség, 
egyéb tulajdonosi közösség vagy intézmény rendszerében 
található, és nem a hőközpontban. A kiszállási díj összege 
5300 Ft + Áfa (27 %), azaz összesen bruttó 6731 Ft.

Álláshirdetéseink

A FŐTÁV Zrt. munkatársat keres Budapest és környéki 
munkavégzéssel

KAZÁNGÉPÉSZ/ KAZÁNKEZELŐ 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/Kazánkezelő végzettség
• Minimum 3 év tapasztalat (hasonló munkakörben)
• Számítógépes ismeretek – Word, Excel, Outlook
• B kategóriás jogosítvány, napi vezetési gyakorlat

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


