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A FŐTÁV Zrt. munkatársat keres Budapest és környéki 
munkavégzéssel

KAZÁNGÉPÉSZ

Feladatok:
• távfelügyelt és állandó felügyeletű hőenergia-termelő és -továbbító 

berendezések napi üzemeltetési feladatainak ellátása,
• az üzemeltetett berendezések fogyasztói igények szerinti opti-

mális 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 és Outlook,
• „B” kategóriás jogosítvány, napi vezetési gyakorlat a távfelügyelt 

objektumok kezelése esetén.

ÜZEMELTETŐ TÁVVEZETÉKSZERELŐ

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:
• középfokú végzettség (szakmunkás bizonyítvány és/vagy 

érettségi megléte),
• hasonló, műszaki-üzemeltetési területen szerzett szakmai 

tapasztalat,
• műszaki affinitás,
• „B” kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent: 
• szakmunkás bizonyítvány (fűtés, víz, gáz, csőhálózat szerelő, 

hegesztő, lakatos, gépszerelő),
• minősített hegesztő végzettség (hegesztési eljárás 111 és/

vagy 141 és/vagy 911), 
• „C” kategóriás jogosítvány.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK CÍME ÉS NYITVATARTÁSA

1106 BP., ÖRS VEZÉR TERE 25. 
Árkád Üzletközpont, 2/a parkoló szint, külső parkoló

H: 8-17 K: 9-16 SZ: 9-17 CS: 8-20 P: 9-15

KELET-PESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1138 BP., VÁCI ÚT 121-127.
Váci Greens D. épület, Reno udvarral szemben
H: 8-19 K: 8-17 SZ: 8-17 CS: 8-16 P: 8-14

ÉSZAK-PESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1116 BP., BARÁZDA U. 20-30. 
H: 8-16 K: 8-16 SZ: 8-16 CS: 9-18 P: 8-14

DÉL-BUDAPESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

1027 BP., FŐ U. 47.
H: 8-16 K: 10-18 SZ: 8-16 CS: 8-16 P: 8-14

BUDAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONT

Tájékoztatjuk, hogy a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfélszolgálata a 
hívásaikat munkanapokon hétfőtől szerdáig 8.00 és 17.00 óra között, 
csütörtökön 8.00 és 20.00 óra között, pénteken 8.00 és 15.00 óra 
között fogadja. A műszaki hibabejelentés éjjel-nappal lehetséges.

Elérhetőség: 06-1-700-7000

Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez foglaljon otthonról, 
kényelmesen időpontot online, honlapunkon, a Lakossági ügyfelek/
ügyfélszolgálat/ügyintézés személyesen menüpontban! 

Ha írásban fordulnak társaságunkhoz, a fotav@fotav.hu e-mail címre 
küldjék el megkereséseiket.

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

Web: www.fotav.hu
E-mail: fotav@fotav.hu

Letölthető a FŐTÁV applikáció

Rendkívüli eljárásrend a FŐTÁV-nál 
a nyári karbantartási időszakban

Távhő számla fizetés kényelmesen 
és biztonságosan



Fizesse távhőszámláit kényelmesen 
és biztonságosan online!

A távhőszámlákat – postai feladás helyett – egy rövid regisztrációt 
követően a honlapunkon elérhető internetes ügyfélszolgálatunkon 
is rendezheti bankkártyával, ahol figyelemmel kísérheti befizetései 
könyvelését, és az éppen aktuális egyenlegét. Emellett egyéni 
utalást is kezdeményezhet az OTP Banknál vezetett 11794008-
20521556-00000000 számú folyószámlánkra. Az utalás közlemé-
nyében a kiegyenlíteni kívánt számla sorszámát mindenképpen 
szükséges megadni.
Amennyiben csoportos beszedési megbízással szeretné a táv-
hőszámláit rendezni, az alábbi adatokat szükséges megadnia 
számlavezető bankjánál:

• ügyfélazonosító (a távhőszámlán szereplő, 2-es vagy 3-as 
számmal kezdődő felhasználó azonosító száma)

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

 

A felhatalmazásról elektronikus úton értesíti társaságunkat a pénz-
intézet, amely alapján megkezdjük a távhőszámlák leemelését a 
megbízáson szereplő bankszámlaszámról. Ön az internetbankján, 
illetve bankszámlakivonatán keresztül nyomon követheti a terhelé-
sek teljesülését.

Részhőmennyiség változása

Az egyenletes díjfizetési módot választó ügyfeleink esetében 
2020. május 1-jétől új elszámolási időszak vette kezdetét, amely 
során a június hónaptól kiállításra kerülő részszámlákban szereplő 
részhőmennyiségek – a vonatkozó rendeletnek megfelelően – a 
2019. május 1. és 2020. április 30. közötti időszakra elszámolt 
tényfogyasztások havi átlaga alapján kerültek meghatározásra.  
A 2020. júniusban kelt 1. részszámlán az újrakalkulált részhőmeny-
nyiségek szerepelnek.
A részszámlákon ügyfeleinknek módjukban áll nyomon követni 
2020. május 1-jéig visszamenőleg az elszámolt részhőmennyiség és 

a tényfogyasztás közötti különbözetet. Ennek ismeretében – a rész-
számlázási időszakon belül – egy alkalommal kezdeményezhetnek 
társaságunknál részhőmennyiség módosítást (emelés/csökkentés) 
az arra vonatkozó, honlapunkról letölthető nyomtatvány kitöltésével 
és társaságunkhoz történő megküldésével vagy internetes ügyfél-
szolgálatunkon keresztül leadott igényben.

Rendkívüli eljárásrend a FŐTÁV-nál a nyári karbantartási 
időszakban 

A május 15. után kezdődő, nyári karbantartási időszakban a társa-
ság biztosítja az ingatlanok fűtési rendszerének (karbantartás vagy 
felújítás miatt szükséges) víztelenítését és visszatöltését, azonban 
ezek végrehajtása a vírushelyzetből fakadóan speciális szabályok 
alapján történik. A fertőzésveszély csökkentése érdekében az 
Ürítés/keringtetés leállítás megrendelőlap személyes helyszíni 
átvételére nem lesz lehetőség. A rendkívüli helyzet miatti változás, 
hogy az ürítéseket csak 08.01-ig végzi el a cég és a szolgáltatás a 
szabad kapacitás függvényében rendelhető.
A fentiekkel kapcsolatban részletes tájékoztatás a honlapunkon 
(http://www.fotav.hu/tajekoztatas/hireink/kozlemenyek-hirek/
kozlemenyek/rendkivuli-eljarasrend-a-nyari-karbantartasi-
idoszakban) található.

FŐTÁV applikáció - naprakész információkkal

Értesüljön azonnal a FŐTÁV Zrt. friss szolgáltatói híreiről! 
Az applikációnk segítségével szolgáltatásainkkal kapcsolatos napra-
kész információkat kaphat, illetve többek között azt is megtudhatja, 
hogy hol folynak karbantartási munkálatok.

Töltse le applikációnkat az App Store-ból/Play áruházból, majd a 
megnyitás után kattintson a REGISZTRÁCIÓ gombra.
 iOS – App Store Android – Play Áruház

A betöltött regisztrációs felületen meg kell adnia az alábbi adatait: 
név, e-mail cím és jelszó (2x azonos, választott jelszót kell beírni); 
majd kattintson a bejelentkezés gombra. Az alkalmazásban az 
alábbi menüpontokat találja: lapszámok (különböző hírek), mentett 
hírek (lementheti ide a fontos híreket), archívum (régi hírek).

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink

A személyes ügyfélszolgálati irodáink nyitva tartásáról a honlapun-
kon tájékozódhat: www.fotav.hu
Ügyfélszolgálati irodáink ismét fogadják a személyes ügyin-
tézésre érkező ügyfeleket, a kényelmesebb személyes ügy-
intézéshez kérjük, válasszák az online időpontfoglalást, ami 
elérhető itt: http://www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/
ugyintezes-szemelyesen/ 
A nem időpontra érkező ügyfeleink esetenként hosszabb várako-
zási időre számíthatnak. Megértésüket és türelmüket köszönjük! 
Ügyfeleink és munkatársaink egészségének megóvása érdekében 
kérjük, hogy az ügyfélszolgálatunk felkeresése esetén használják a 
bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt, és viseljenek maszkot!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az ügyféltérben egyszerre csak a 
nyitvatartó munkapultok számával megegyező számú ügyfél 
tartózkodhat! Kérjük, egyedül érkezzenek az ügyintézésre, kísérő 
személy jelenléte csak indokolt esetben megengedett, egyébként 
kérjük, hogy a kísérő az irodán kívül várakozzon!
A személyes ügyintézéshez mindenképpen hozza magával azo-
nosító okmányait, a más díjfizetőnk nevében intézkedők pedig a 
kitöltött és aláírt meghatalmazás nyomtatványt is! A nyomtatvány 
letölthető a honlapunkról, ami itt található: 
http://www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/letoltheto-nyomtatvanyok/
Kérjük továbbá, hogy lázas, beteg állapotban ne keressék fel a 
személyes ügyfélszolgálati irodánkat, inkább intézzék ügyeiket az 
online ügyfélszolgálatunkon az alábbi linken! 
http://www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/
ugyintezes-interneten/

Együttműködésüket köszönjük!

http://fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/ugyintezes-interneten/
http://fotav.hu/media/downloads/2017/09/15/2_1_fuggel%C3%A9k_Urites_megr__korr.n%C3%A9lk%C3%BCl_modositott_AL_Jav._2docx.pdf
http://fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/ugyintezes-interneten/
http://fotav.hu/media/downloads/2017/09/15/2_1_fuggel%C3%A9k_Urites_megr__korr.n%C3%A9lk%C3%BCl_modositott_AL_Jav._2docx.pdf

