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A FŐTÁV Zrt. munkatársat keres Budapest és környéki 
munkavégzéssel

KAZÁNKEZELŐ vagy KAZÁNGÉPÉSZ

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 az esetlegesen jelentkező üzemzavarok, meghi-

básodások okainak feltárásában, azok megszüntetésében.
• Az üzemvitelben tapasztalt rendellenességek, eltérések 

hatáskörön belüli javítása, korrigálása.
• Részvétel karbantartási feladatokban.
• A munkavégzés megszakítás nélküli váltott műszakú munka-

rendben történik, szükség esetén gépjármű-használattal. 
Elvárások:
• 2012 előtt szerzett Kazángépész, vagy 2012 után szerzett 

Kazángépész 12 t/h felett  végzettség
• Min. 3 év tapasztalat (hasonló munkakörben).
• Számítógépes ismeretek – Word, Excel, Outlook.
• „B” kategóriás jogosítvány, napi vezetési gyakorlat. Állandó 

felügyeletű hőtermelő létesítmények kezelésénél nem feltétel, 
de előny.

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 végzettsége (hegesztési eljárás 111 és/

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

AMIT AJÁNLUNK

• Hosszú távú biztos, tervezhető és bejelentett álláslehetőséget. 
• Teljesítményértékelési rendszer keretében jutalmat.
• Évi bruttó 500.000 Ft cafeteriat.
• Céges mobiltelefont.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük küldje el 
jelentkezését az allas@fotav.hu email címre. 

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

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 Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfélszolgálata 
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 lehetőségük van 
az ügyfeleknek.

Elérhetőség: 06-1-700-7000

Abban az esetben, ha írásban fordulnak társaságunkhoz, javasoljuk, 
hogy 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

60 éves a FŐTÁV

A FŐTÁV feloldotta a műszaki 
szolgáltatások korlátozását

Részhőmennyiség változása

Társaságunk első székháza a Kecskeméti utcában.
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60 éves a FŐTÁV

60 évvel ezelőtt jött létre a roppant hangzatos nevű Fővárosi Távfűtés- 
és Melegvízszolgáltató Vállalat, vagyis a FŐTÁM. Országszerte 
alig kilencezer távfűtött lakást tartottak számon, ebből 4829-et 
Budapesten fűtött a FŐTÁM. 1966-ban miután átvette az ipari 
fogyasztók nagy részét, új néven, mint Fővárosi Távfűtő Művek 
folytatta tevékenységét. A tizenöt éves lakásépítési program hatására 
ugrásszerűen megnőtt a távfűtött épületek száma, 1968-ban már 
közel 37.000 lakásban biztosítottuk a meleget. Ez a szám napjainkra 
csaknem elérte a 240 ezret, ez a főváros lakásállományának nagy-
jából harmada. Ezzel társaságunk a főváros energiagazdálkodásában 
és környezetvédelmi, várospolitikai törekvéseinek megvalósításában 
is megkerülhetetlen szerepet tölt be. Jelenleg 573 nyomvonal km 
távhővezetékkel és 3481 saját tulajdonú hőközponttal rendelkezünk, 
melyek nagyobb részét távfelügyeletbe kapcsoltan üzemeltetjük. 
A jövőben az egyik legnagyobb feladatunknak tekintjük a levegő-
tisztaság- és klímavédelmet. Ezen törekvésünket segíti a Hőgyűrű 
projektünk, aminek eredményeként a hat különálló szigetüzemi 
hőkörzet összekapcsolásával nő az ellátás biztonsága, a fejlesztés 
alatt álló övezetek bevonásával új fogyasztókat érhetünk el. A buda-
pesti távhőrendszernek köszönhetően évente 200 ezer tonnával 
kevesebb CO₂ kerül a levegőbe, az egységes rendszer kiépülésével 
pedig évente további több tízezer tonna CO₂ kibocsátás maradhat el.
A 60. születésnapját ünneplő FŐTÁV továbbra is az ügyfelek kényel-
méért, biztonságáért és a környezet terhelésének csökkentésén 
dolgozik.

A FŐTÁV feloldotta a műszaki szolgáltatások korlátozását

A járványügyi veszélyhelyzet megszűnésével a FŐTÁV Zrt. 
immár a második jelentős lépést tette meg a teljes körű szol-
gáltatások újraindítása terén azt követően, hogy néhány héttel 
ezelőtt bejelentette ügyfélszolgálati irodáinak újranyitását. A 
Budapest csaknem negyedmillió háztartását és több ezer üzleti 
ügyfelet kiszolgáló társaság megszűntette a szolgáltatásaival 
kapcsolatos korlátozásokat, melyeket a munkavállalók és a 
lakosság védelme érdekében vezetett be korábban.

A FŐTÁV-nál megszűnt a hibaelhárítási tevékenységekre vonatkozó 
korlátozás, vagyis a társaság szakemberei immár a lakásokban is 
végeznek munkát. A közszolgáltatási feladatokon kívül eső más 
műszaki szolgáltatásokat a kapacitások függvényében látja el a vállalat.
A nyári időszakban, a fűtési idény lezárultával esedékes ürítések és 
visszatöltések terén korábban bevezetett rendkívüli intézkedések 

ugyancsak módosultak, a megrendelőlap személyes helyszíni átvéte-
lére ismét lesz lehetőség. A gördülékenyebb ügyintézés érdekében a 
FŐTÁV javasolja, hogy a dokumentumokat a megszokott úton juttassák 
el a társasághoz. Az ürítésre-töltésre vonatkozó igényeket továbbra is 
a szabad kapacitások függvényében, előre egyeztetett időpontban 
teljesíti a vállalat. A díjmentes ürítéseket a FŐTÁV augusztus 1-ig 
ütemezetten végzi el.
A regisztrált képviselők internetes ügyfélszolgálaton is leadhatják 
igényüket, a Telefonos ügyfélszolgálaton pedig a +36 1 700 7000-es 
telefonszámon, de a kitöltött megrendelőlap a fotav@fotav.hu e-mail 
címre, a +36 1 206 1545-ös fax számra vagy a 1509 Bp., Pf. 9. posta-
címre is megküldhető, illetve leadható a személyes ügyfélszolgálati 
irodákban. Telefonos megrendelés esetén, a munkavégzés megkez-
dése előtt szintén szükséges a kitöltött és aláírt nyomtatvány megkül-
dése. A FŐTÁV Zrt. munkatársai minden megrendelés esetében tele-
fonon keresztül felveszik a kapcsolatot a megrendelővel és egyeztetik 
a munkálat időpontját. Emiatt kiemelt fontosságú, hogy a munkálatok 
szervezése vagy ürítés esetén a lakók tájékoztatása előtt várják meg 
az időpont-egyeztetést. Az ürítés és a visszatöltés időpontját érdemes 
a társasházon belül összehangolni, a munkálatok pontos időpontjáról 
pedig a lakóközösség a közös képviselőtől tájékozódhat. Az így ürített 
épület esetében javasolt, hogy a közös képviselő vezessen listát azon 
ingatlanokról, ahol munkálatokat végeztek, mert időpont-módosulás 
esetén így könnyebb lehet az érintett lakók tájékoztatása. 

Elszámoló számlák postázása

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy azon díjfizetőink részére, akik az 
egyenletes (részszámlás) díjfizetést választották, májusban elkészí-
tettük az elszámoló számlákat. 
Azon épületekre vonatkozóan, amelyek a FŐTÁV Zrt.-vel a fűtési célú 
hődíjak utólagos elszámolására vonatkozóan kötöttek szerződést, 
külön elszámolás is készül. Ezt az elszámoló számlát az érintett 
díjfizetők a következő hónapokban kaphatják kézhez.

Részhőmennyiség változása

Az egyenletes díjfizetési módot választó ügyfeleink esetében 2020. 
május 1-jétől új elszámolási időszak veszi kezdetét, amely során a 
június hónaptól kiállításra kerülő részszámlákban szereplő részhő-
mennyiségek – 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 részhőmennyiségek szerepelnek.
A részszámlákon ügyfeleinknek módjukban áll nyomon követni a 
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.

Fizesse távhőszámláit kényelmesen és biztonságosan online!

A távhőszámlákat - postai feladás helyett 
- egy rövid regisztrációt követően a honla-
punkon elérhető internetes ügyfélszolgá-
latunkon is rendezheti bankkártyával, ahol 
figyelemmel kísérheti befizetései könyve-
lését, és az éppen aktuális egyenlegét. 
Emellett egyéni utalást is kezdeményezhet 
az OTP Banknál vezetett  11794008-
20521556-00000000 számú folyószám-
lánkra. Az utalás közleményében a kiegyen-

líteni kívánt számla sorszámát mindenképpen szükséges megadni.
Amennyiben csoportos beszedési megbízással szeretné a 
távhőszámláit 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 
pénzintézet, amely alapján megkezdjük a távhőszámlák leemelését 
a megbízáson szereplő bankszámlaszámról. Ön az internetbankján, 
illetve bankszámlakivonatán keresztül nyomon követheti a terhe-
lések teljesülését.

Ügyfélszolgálati irodák újranyitása

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a személyes ügyfélszolgálati 
irodáink egészségügyi óvintézkedések mellett látogathatóak. 
A személyes ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartásáról a honlapunkon 
tájékozódhatnak: www.fotav.hu 
A kényelmesebb személyes ügyintézéshez kérjük, válasszák 
az online időpontfoglalást honlapunkon, a Lakossági ügyfelek/
Ügyfélszolgálat/Ügyintézés személyesen menüpontban!
A nem időpontra érkező ügyfeleink esetenként hosszabb várakozási 
időre számíthatnak. Ügyfeleink és munkatársaink egészségének 
megóvása érdekében kérjük, hogy az ügyfélszolgálatunk felkere-
sése esetén használják a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt, 
és viseljenek maszkot. Felhívjuk figyelmüket, hogy az ügyféltérben 
egyszerre csak a nyitvatartó munkapultok számával megegyező 
számú ügyfél tartózkodhat.
A személyes ügyintézéshez kérjük, feltétlenül hozzák magukkal az 
azonosító okmányaikat, illetve amennyiben más díjfizetőnk nevében 
intéznek ügyet, a kitöltött és aláírt meghatalmazás nyomtatványt 
is. A nyomtatvány letölthető a honlapunkról, a Lakossági ügyfelek/
letölthető-nyomtatványok menüpontban.
Kérjük, hogy lázas, beteg állapotban ne keressék fel személyes 
ügyfélszolgálati irodánkat, helyette intézzék ügyeiket az online 
ügyfélszolgálatunkon!

Együttműködésüket köszönjük!

http://fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/ugyintezes-interneten/
http://fotav.hu

