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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 ügy-
felek/Ügyfélszolgálat/Ügyintézés személyesen menüpontban! Idő-
pontfoglalásra jelenleg a Dél-budapesti, a Kelet-pesti ügyfélszolgá-
lati 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: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, terhelésvál-
toztatása,

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

TÁVHŐVEZETÉK ÜZEMELTETŐ 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)

Adategyeztetés a FŐTÁV díjfizetők körében

Elszámoló számlák postázása

A fűtéskorszerűsítésre nyáron kell gondolni

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
H a t á r  ú t i  m e t r ó m e g á l l ó 
közelében
1103 Bp., Kőér utca 2/a
H, K, Cs, P: 8-14, Sz: 8-20

Észak-pesti ügyfélszolgálat
1138 Bp., Váci út 121-127. Váci 
Greens D. épület, Reno udvarral 
szemben
H:8-19, K,Sz::8-17, Cs:8-16, P:8-14



Adategyeztetés a FŐTÁV díjfizetők körében

Tájékozatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. megbízásából az 
IMMODUS Zrt. szerződött partnere, az EX-ID Zrt. a díjfizetőink 
körében adategyeztetési feladatokat lát el. Az adategyeztetés 
személyes felkeresés formájában történik. Az EX-ID Zrt. mun-
katársai minden esetben fényképes igazolvánnyal és megha-
talmazással igazolják, hogy jogosultak a tevékenységre. Ezen 
munkatársak beazonosításában ügyfélszolgálati munkatársaink 
is készséggel állnak rendelkezésükre.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Elszámoló számlák postázása

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy azon díjfizetőink részére, akik 
az egyenletes (részszámlás) díjfizetést választották, májusban 
elkészítettük az elszámoló számlákat. 
Azon épületekre vonatkozóan, amelyek a FŐTÁV Zrt.-vel a 
fűtési célú hődíjak utólagos elszámolására vonatkozóan 
kötöttek szerződést, külön elszámolás is készül.

Részhőmennyiség változása

Az egyenletes díjfizetési módot választó ügyfeleink esetében 
2019. május 1-jétől új elszámolási időszak vette kezdetét, amely 
során az e hónaptól kiállításra kerülő részszámlákban szereplő 
részhőmennyiségek – a vonatkozó rendeletnek megfelelően – a 
2018. május 1. és 2019. április 30. közötti időszakra elszámolt 
tényfogyasztások havi átlaga alapján kerültek meghatározásra. 
A 2019. júniusban kelt 1. részszámlán az újrakalkulált részhő-
mennyiségek szerepelnek.
Megemlítjük, hogy a 2019. júniustól kiállításra kerülő részszámlá-
kon ügyfeleinknek módjukban áll nyomon követni a 2019. május 
1-jétől kezdődő hőfogyasztási időszakokra vonatkozóan a rész-
hőmennyiség és a tényfogyasztás közötti különbözetet. Ennek 
ismeretében – a részszámlázási időszakon belül – egy alkalommal 
kezdeményezhetnek társaságunknál részhőmennyiség módosítást 
(emelés/csökkentés) az arra vonatkozó, honlapunkról letölthető 
nyomtatvány kitöltésével vagy internetes ügyfélszolgálatunkon.

A fűtéskorszerűsítésre nyáron kell gondolni

A fűtési rendszerek a fűtésszolgáltatási időszakon kívül, nyáron 
is feltöltött állapotúak, annak érdekében, hogy a rendszerben 
korróziós folyamat ne induljon el, illetve a tömítések ne szárad-
janak ki. Fentiek alapján az épületek fűtési rendszerein végzett 
munkák megkezdése előtt azokat le kell üríteni. Megelőzendő 
az anyagi károkozást, áztatást, a visszatöltés előtt az elvégzett 
munka ellenőrzése szükséges.
A szolgáltató az épület hálózatának ürítését a következő fel-
tételek mellett teljesíti:

a) A szolgáltatási időszakon kívül, évenkénti egy alkalommal, 
május 16. – augusztus 15. között kizárólag az épület(ek) 
képviselete, képviselője, szövetkezeti elnöke vagy hőszolgál-
tatási megbízottja igényelhet 2 hetes díjmentes ürítést. 

Javasoljuk, hogy a fűtésszolgáltatási időszak végeztével 
(május vége, június eleje) keresse fel közösségük képviselőjét 
a fenti lehetőséggel kapcsolatos kérdéseivel.

b) Amennyiben ezzel a lehetőséggel az épület nem kíván élni 
vagy annak időpontja Önnek nem megfelelő, úgy a fenti 
időszakban az épületrész Tulajdonosa (díjfizető) vagy a 
Felhasználó képviselője vagy az Üzemviteli Megállapodás 
szerinti hőszolgáltatási megbízottja, 15 710 Ft + 27% áfa, 
azaz bruttó 19 952 Ft munkadíjért rendelheti meg az ürítést 
(ebben az esetben a rendszer legfeljebb 3 napig lehet 
leürített állapotban).

Használja ki társasháza fűtési rendszerének ingyenes leürítését 
és korszerűsítse lakása fűtését a nyári hónapokban! A meg-
rendeléshez szükséges nyomtatvány honlapunkról tölthető le. 
Amennyiben a tervezett munkálatokra még nem rendelkezik 
kivitelezővel úgy annak előzetes felmérést és a csere elvégzését 
térítéses szervízszolgáltatásunk keretén belül társaságunktól is 
megrendelheti. Erről a szolgáltatásunkról bővebben a társaságunk 
honlapján http://fotav.hu/szolgatlatasunkrol/szervizszolgaltatasaink/ 
linken tájékozódhat. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fogyasztói 
vezetékhálózaton végzendő tevékenység kivizsgálási és aján-
lattételi díja 5 300 Ft + 27% Áfa, azaz bruttó 6 731 Ft/db.

Új személyes ügyfélszolgálati helyszín

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. 2019.05.20-án, új 
helyszínen a Váci Greens D. épületében (1138 Bp, Váci út 121-
127.) megnyitotta személyes ügyfélszolgálati irodáját.
Az új helyszínen várjuk a FŐTÁV Zrt. és DHK Hátralékkezelő 
és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ügyfeleit.

Az új irodában bankkártyás és készpénzes fizetés is lehetséges!

Nyitvatartás:
H: 8-19, K, Sz: 8-17, Cs: 8-16, P: 8-14


