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A Magyar Nemzeti Galériát is a FŐTÁV fűti.

ÁLLÁSHIRDETÉSEINK
A FŐTÁV Zrt. munkatársat keres Budapesten található telephelyeire 

KAZÁNKEZELŐ VAGY KAZÁNGÉPÉSZ

Feladatok:
• Távfelügyelt és állandó felügyeletű hőenergia-termelő és -továb-

bító berendezések napi üzemeltetési feladatainak ellátása.
• Az üzemeltetett berendezések fogyasztói igények szerinti opti-

mális működtetése, indítása, leállítása, terhelésváltoztatása.
• Közreműködés az esetlegesen jelentkező üzemzavarok, meghi-

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

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

ben történik, szükség esetén gépjármű-használattal. 

Elvárások:
• 2012 előtt szerzett Kazángépész, vagy 2012 után szerzett Ka-

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

ügyeletű hőtermelő létesítmények kezelésénél nem feltétel, de 
előny.

KAZÁNAUTOMATIKA SZERELŐ

Feladatok:
• Fűtőművek, kazánházak tüzelőberendezéseinél a védelmi rend-

szerek (SIMATIC, HONEYWELL), és a közösüzemi reteszrend-
szerek karbantartása, hibaelhárítása, felújítása. 

• A fűtőművek, kazánházak tüzelőberendezéseinek, gáz és olajel-
látás, valamint pneumatika rendszereinek felújítása, karbantar-
tása, hibaelhárítása.

• Tüzeléstechnikai mérések, beállítások elvégzése, támogatása.  

A munkakör ellátásához szükséges:
• Műszerész vagy irányítástechnikai műszerész vagy automatikai 

műszerész végzettség
• B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelent: 
• Technikusi végzettség
• Villanyszerelői végzettség
• Kazángépészi végzettség
• Ipari kazánok hibaelhárításában, karbantartásában szakmai ta-

pasztalat

Amit ajánlunk:
• Hosszú távú biztos, tervezhető és bejelentett álláslehetőséget
• Teljesítményértékelési rendszer keretében jutalmat
• Évi bruttó 500.000 Ft cafeteriat
• Stabil nagy múltú, vállalati környezetet, változatos szakmai fel-

adatokat
• Céges mobiltelefont

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

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

1116 Bp., Barázda u. 20–30. DÉL-BUDAPESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

H: 8–16 K: 8–16 Sz: 8–16 Cs: 9–18 P: 8–14

1106 Bp., Örs vezér tere 25. KELET-PESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
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

1138 Bp., Váci út 121–127. ÉSZAK-PESTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Váci Greens D. épület, Reno udvarral szemben

H: 8–19 K: 8–17 Sz: 8–17 Cs: 8–16 P: 8–14

1027 Bp., Fő u. 47. BUDAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONT

H: 8–16 K: 10–18 Sz: 8–16 Cs: 8–16 P: 8–14

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. telefonos ügyfélszolgálata 
hívásaikat munkanapokon hétfőtől szerdáig 8 és 17 óra között, csü-
törtökön 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



Felkészülés a fűtési időszakra

Az alábbiakban néhány hasznos információt szeretnénk megosz-
tani Önnel, segítve ezzel a zökkenőmentes fűtésindítást az Ön in-
gatlanát is magába foglaló épületben. 

A fűtésindításra történő felkészülés során az épületek közös képvi-
selőinek, hőszolgáltatási megbízottainak együttműködésére is 
szükségünk van a fűtési rendszert érintő átalakítások ellenőrzése 
vagy ellenőriztetése tekintetében.

A FŐTÁV Zrt. már szeptember 1-jétől elkezdi az épületek hő-
központjainak fűtési időszakra való felkészítését. Ennek során 
a szabályzóműszerek és keringtető szivattyúk ellenőrzésén 
túl a szolgáltató elvégzi a szekunder (lakóközösséghez tarto-
zó) fűtési hálózat központi légtelenítését is, a rendszerekben 
esetlegesen megrekedő levegő okozta panaszok kiküszöbö-
lése érdekében. 

A felkészítés után a fűtési rendszert nem ajánlott leüríteni, mert 
akkor ez a munka eredménytelen és fűtési panaszokhoz ve-
zethet. A hatékony légtelenítés érdekében kérjük, hogy radiá-
torszelepeiket tartsák teljesen nyitott állapotban, különben a 
szakszerű központi légtelenítést nem lehet elvégezni. Ugyan-
akkor fontos, hogy az épület fűtésének elindítását követően a 
radiátorszelepeket a kívánt értékre szíveskedjen beállítani. 
Ezzel érhető el az Ön számára ideális hőmérséklet az ingat-
lanban, illetve ez a biztosítja az optimális hőfelhasználást. 

Elszámoló számlák postázása

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy azon díjfizetőink részére, akik az 
egyenletes (részszámlás) díjfizetést választották, májusban elkészí-
tettük az elszámoló számlákat. 

Azon épületekre, 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 
ezekben a hónapokban kapják kézhez.

FŐTÁV applikáció - naprakész információkkal

Értesüljön azonnal a FŐTÁV Zrt. friss szolgáltatói híreiről! 

Az applikációnk segítségével szolgáltatásainkkal kapcsolatos nap-
rakész információkat kaphat, illetve többi között azt is megtudhat-
ja, hogy hol folynak karbantartási munkálatok.

Töltse le applikációnkat az  
App Store-ból…

iOS – App Store

https://apps.apple.com/us/app/ 
főtáv-e-hírek/id1462746178

…vagy a Play áruházból.

Android – Play Áruház

https://play.google.com/store/apps/ 
details?id=com.webapix.fotav.fotav_ehir

Majd a megnyitás után kattintson a REGISZTRÁCIÓ gombra.

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).

Fizesse távhőszámláit kényelmesen és biztonságosan 
otthonról!

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 
közleményében a kiegyenlíteni kívánt számla sorszámát minden-
képpen 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 terhe-
lések teljesülését.

Amennyiben az előzőekben említett elektronikus díjfizetési módok 
egyikét választja szíveskedjen jelezni a telefonos ügyfélszolgála-
tunkon (+36 1 700-7000-es hívószámon) ez esetben a távhőszám-
lák mellé a csekket nem kézbesítjük.  

Ügyfélszolgálati irodáink működési rendje

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, a FŐTÁV Zrt. személyes ügyfélszol-
gálati irodáinak működéséről.

A személyes ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartásáról a honlapun-
kon tájékozódhat: www.fotav.hu 

A kényelmesebb személyes ügyintézéshez kérjük, válasszák az 
online időpontfoglalást honlapunkon, a Lakossági ügyfelek/Ügy-
félszolgálat/Ügyintézés személyesen menüpontban!

A nem időpontra érkező ügyfeleink esetenként hosszabb várako-
zási időre számíthatnak. Ügyfeleink és munkatársaink egészsé-
gének megóvása érdekében kérjük, hogy az ügyfélszolgálatunk 
felkeresése esetén használják a bejáratnál elhelyezett kézfertőt-
lenítőt, és viseljenek maszkot. Felhívjuk figyelmüket, hogy az ügy-
féltérben 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 nyom-
tatványt 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!


