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ÁLLÁSHIRDETÉSEINK

A FŐTÁV Zrt. munkatársat keres Budapesten található telephelyeire. 

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, 
meghibásodások okainak feltárásában, azok megszüntetésében.

• Az üzemvitelben tapasztalt rendellenességek, eltérések hatáskörön 
belüli javítása, korrigálása.

• Részvétel karbantartási feladatokban.
• A munkavégzés megszakítás nélküli váltott műszakú munkarendben 

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.

KAZÁNAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ

Feladatok:

• Fűtőművek, kazánházak tüzelőberendezéseinél a védelmi 
rendszerek, és a közösüzemi reteszrendszerek karbantartása, 
hibaelhárítása, felújítása.

• Biztonságtechnikai vizsgálatok, mérések, beállítások elvégzése, 
támogatása. A hőtermelő berendezéseken dolgozó külső vállalkozók 
szakfelügyeletének biztosítása.

Elvárások:

• Irányítástechnikai vagy automatikai műszerész vagy villamos ipari 
végzettség

• B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelent a kiválasztási folyamat során:

• Technikusi végzettség
• Villanyszerelői végzettség
• Kazángépészi végzettség
• Ipari kazánok hibaelhárításában, karbantartásában szakmai 

tapasztalat

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

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 

feladatokat
• Céges mobiltelefont

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

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

Javasoljuk, hogy a személyes ügyintézés helyett használja 
az on-line ügyfélszolgálatot, ahol kényelmesen a nap 24 órájában, 
biztonságosan tudja ügyeit intézni. 

Amennyiben a személyes ügyintézést választja, kérjük, hogy 
az aktuális nyitvatartási rendről tájékozódjon a honlapunkon illetve 
foglaljon időpontot.

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, 
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

Fővárosi Lakásrezsi Támogatás igénylése
------------------------------------
Termosztatikus radiátorszelepek

----------------------------------
Automatikus fűtésszabályozás
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Fővárosi Lakásrezsi Támogatás igénylése

A Fővárosi Közgyűlés 2020. május 27-én megalkotta a Fővárosi 
Lakásrezsi Támogatásról szóló 30/2020. (VI. 5.) Főv. Kgy. 
rendeletet. A díjtámogatás az igénylés benyújtását követő második 
hónaptól, de legkorábban 2020. szeptember 1-től 12 hónapon 
keresztül jár. A távhő-díjtámogatás havi összege:  2000 Ft.

A díjtámogatás igénylésének módja:

A fővárosi díjtámogatást 2020. július 1-től folyamatosan lehet 
igényelni. Részletesebb tájékoztatás és a fővárosi díjtámogatás 
Igénylőlapja– a Hálózat Alapítvány rendszeresített nyomtatványa 
– letölthető a www.halozatalapitvany.hu honlapról, vagy átvehető 
a kerületi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján. A kitöltött, 
aláírt Igénylőlapot (1. sz. Igénylőlapot) a csatolt Igazolással együtt 
a kerületi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján kell leadni, 
vagy postán ajánlott küldeményként a Hálózat Alapítványhoz (1519 
Budapest Pf. 345) kell eljuttatni. A díjtámogatás igénybevételének 
feltétele az Igénylőlap és az Igazolás együttes, hiánytalan megléte 
és – a fentebb jelzett módon történő – eljuttatása a támogatás 
folyósítójához.

Termosztatikus radiátorszelepek

A radiátorra felszerelt termosztatikus radiátorszelep segítségével 
lehetősége nyílik minden egyes helyiségben az Ön által igényelt 
belső hőmérséklet beállítására és a rövidebb-hosszabb ideig 
használaton kívüli helyiség hőmérsékletének csökkentésére.

A termosztátfejek a helyiség hőmérsékletének állandó értéken 
való tartásánál figyelembe veszik a belső vagy külső energiaforrások 
miatt a helyiséget érő hőnyereséget, amivel a túlfűtés elkerülhető. 
Például: ha a napsugárzás hatására emelkedik a helyiség 
hőmérséklete, akkor ezt érzékelve a radiátorszelepen lévő termofej 
elzárja vagy csökkenti a fűtőtesten átáramló vízmennyiséget, ezzel 
egy időben természetesen csökken a radiátor felületi hőmérséklete, 
amely esetenként teljesen hideggé, azaz az emberi test 
hőmérsékleténél alacsonyabb hőmérsékletűvé, de maximum 
szobahőmérsékletűvé is válhat. Amennyiben a radiátor hideg, 

az azt jelenti, hogy a helyiség hőmérséklete már elérte 
a termofejen beállított értéket, a termosztatikus szelep lezárta 
a radiátoron átáramló fűtővíz útját, a radiátoron nincs vagy csak 
minimális hőleadás történik. Csökkenő helyiség hőmérsékletnél 
fordított folyamat játszódik le, azaz kinyit a szelep, a radiátor 
pedig felmelegszik, azaz a radiátor hőt ad le a környezetének. A 
fent leírt folyamat biztosítja a fűtendő helyiségben az állandó 
hőmérsékletet.

Nagyon fontos, hogy a termosztatikus szelepfej a környező 
levegő hőmérsékletét érzékeli, ezért ügyelni kell arra, hogy 
a szelepfej ne legyen eltakarva a levegő áramlása elől és 
megfelelően álljon.

Nem javasolt

• a szelepfejre olyasmit rátenni, ami a levegő áramlását 
akadályozza, gátolja;

• a szelepfej elé függönyt helyezni, ami ugyancsak 
akadályozza a levegő szabad áramlását;

• a radiátort szárítás céljából vizes ruhával letakarni, mert 
ezzel a hőleadása jelentősen lecsökken;

• a radiátort és a termosztatikus fejet eltakarni, ill. utólag 
burkolattal ellátni.

Automatikus fűtésszabályozás

A fűtési időszak a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint 
szeptember 15-étől május 15-éig tart. Ebben az időszakban 
a közösségek és a távhőszolgáltató között létrejött közszolgáltatási 
szerződés mellékletét képező üzemviteli megállapodások alapján 
végzi a FŐTÁV a fűtési rendszer szabályozását vezérlő automatika 
ki- és bekapcsolását. Az épületek fűtésének szabályozásában 
a legkorszerűbb megoldás az, amikor az üzemviteli 
megállapodásban rögzítettek szerint a hőközpontok működését 
vezérlő elektronika automatikusan szabályozza és kapcsolja ki 
valamint be a külső hőmérséklet változása szerint a fűtést. Így 
külső beavatkozás nélkül akkor indul el és áll le a fűtésszolgáltatás, 
amikor arra szükség van. Az automatikus üzemviteli megállapodás 
választásával az épületek energiafelhasználása mérsékelhető, 
ami költséget takaríthat meg a lakóközösségek számára.

Mi a teendőm, ha a fűtőtestből csobogás és 
bugyborékoló/csörgő zaj hallatszik? 

A csordogáló zajhatások azt jelentik, hogy a fűtőtestekbe és 
csatlakozó vezetékeikbe levegő szorult. Ilyen esetben javasoljuk, 
hogy teljesen nyissa ki a radiátor szelepet (5) állásba annak 
érdekében, hogy a levegő távozhasson a radiátorból és a fűtési 
rendszerből a központi légtelenítőn keresztül. Amennyiben ez 
nem oldja meg a problémát, kérje szakember segítségét 
a fűtőtest légtelenítéséhez.

Biztonságos ügyintézés az ügyfélszolgálati irodákon

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, a FŐTÁV Zrt. 
személyes ügyfélszolgálati irodáinak 
működéséről.

A személyes ügyfélszolgálati irodáink 
nyitvatartásáról a honlapunkon tájékozódhat: 
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 felkeresése esetén használják 
a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt és viseljenek 
maszkot. Felhívjuk figyelmüket, hogy az ügyféltérben egyszerre 
csak a nyitva tartó 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://www.halozatalapitvany.hu/
http://www.fotav.hu

