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Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1116 Bp., Barázda u. 20-30. 
H, K, Sz: 8–16; Cs: 10–18; 
P: 8–14

Kelet–pesti ügyfélszolgálat
1106 Bp., Örs vezér tere 25. 
Árkád Üzletközpont, 
2/a parkoló szint
H, K, Sz: 9–18; Cs: 8–20
(pénztár 19.30-ig), P: 9–15 

Észak–pesti ügyfélszolgálat
1134 Bp., Váci út 23-27.  
Fővárosi Vízművek székház 
H, K, Sz: 8–17, Cs: 8–20 
(pénztár 19.30-ig); P: 8–14

Budai Ügyfélszolgálati Központ 
1027 Bp., Budapest, Fő u. 47. 
H, Sz, Cs: 8–16; K: 10–18;
P: 8–14  

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 ügyfélszolgá-
lata hívásaikat munkanapokon hétfőtől szerdáig 8 és 17 óra között, 
csütörtökön 8-tól 20 óráig, pénteken pedig 8 és 15 óra között fo-
gadja. A műszaki hibabejelentésre 0-24 óráig lehetőségük van az 
ügyfeleknek.

Elérhetőség: 06-1-700-7000

Ügyfélszolgálati irodánkban történő ügyintézéshez válasszák a ké-
nyelmes online időpontfoglalást honlapunkon, a Lakossági ügyfelek/
Ügyfélszolgálat/Ügyintézés személyesen menüpontban! 

Abban az esetben, ha írásban fordulnak társaságunkhoz, javasoljuk, 
hogy a honlapunk (www.fotav.hu) nyitólapján elérhető „Írjon ne-
künk” elektronikus csatornát használják. 

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

Távhőszámlák kiegyenlítési módjai

Egyéb szolgáltatásaink

Álláshirdetéseink

VILLANYSZERELŐ MUNKAKÖRBE

Feladatok: 
• Hőközpontok üzemeltetése
• Hőközpontok, hőközponti berendezések elektromos 

karbantartása
• Lakossági bejelentések kivizsgálása
• Hőközponti és épületvillamossági üzemzavarok hibakeresése, 

diagnosztizálása

Elvárások:
• Villanyszerelői végzettség
• B kategóriás jogosítvány
• Önálló, precíz, pontos munkavégzés

Előny: 
• Feladatokban előírt szakmai tapasztalat 
• Szolgáltatási területen szerzett tapasztalat
• Munkabírás

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, 
hogy önéletrajzát küldje el részünkre az allas@fotav.hu email 
címre. További állásajánlatért kérem, hogy látogasson el a 
www.fotav.hu/karrier oldalunkra.  

Csoportos beszedési megbízással 
fizető ügyfeleink figyelmébe

Tisztelt Ügyfelünk! 

A március 15-ei ünnepnap miatti munka nap áthelyezésből 
adódóan, a 2018. március hónapban esedékes távhőszám-
lák beszedését a számlán szereplő fizeté si határidő (2018. 
március 19.) helyett, 2018. március 21-ei értéknappal  
kezdeményez zük. Természetesen mindez nem minő sül 
késedelmes számlafizetésnek. Megérté sét köszönjük! 

!



TÁVHŐSZÁMLÁJÁT KIEGYENLÍTHETI

Csoportos beszedési megbízással

Amennyiben Ön rendelkezik lakossági folyószámlával, úgy 
a postai sorban állás helyett, választhatja az úgynevezett 
csoportos beszedési megbízás alapján történő fizetési módot 
számlái kiegyenlítésére. Ez azt jelenti, hogy felhatalmazza 
számlavezető pénzintézetét arra, hogy a jövőben távhőszámláit 
a FŐTÁV Zrt. részére folyószámlájáról teljesítse. Társaságunk 
a számla fizetési határidejének napján (elektronikusan) nyújtja 
be a bank felé terhelésre a beszedési állományt. A megbízásra 
vonatkozó meghatalmazást számlavezető Bankjánál adhatja 
meg, akár internetbankon keresztül is.
A fenti fizetési mód amellett hogy időt takarít meg Önnek, 
biztonságos is, hiszen nem jár készpénzmozgással. Önnek 
módjában áll felső összeghatárt (limitet) megadni bankjánál. 
A távhőszámlákat továbbra is a fizetési határidőt megelőzően 
kézhez kapja, így azokat áttekintheti, de a befizetéssel további 
teendője nincs. 

Internetes ügyfélszolgálatunkon bankkártyával

Szíves figyelmébe ajánljuk honlapunkon (www.fotav.hu) az 
internetes ügyfélszolgálatunkat, amelyen keresztül – egy rövid 

Álláshirdetéseink

A FŐTÁV Zrt. munkatársat keres Budapest és környéki 
munkavégzéssel

HŰTÉSI ÜZEMELTETŐ MUNKAKÖRBE

Feladatok: 
• Távfelügyelt és állandó felügyeletű hidegenergia-termelő 

és -továbbító berendezések napi üzemeltetési feladatainak 
ellátása,

• Az üzemeltetett berendezések fogyasztói igények szerinti 
optimális működtetése,

• Közreműködés a jelentkező üzemzavarok, meghibásodások 
okainak feltárásában, azok megszüntetésében,

• Karbantartási feladatok elvégzése,
• Megszakítás nélküli váltott műszakú munkarendben történő 

munkavégzés,
• Távfelügyelt objektumok látogatása folyamatos gép jármű-

használattal

Elvárások:
• Gépipari szakmunkás végzettség
• OKJ-s hűtőgépszerelői végzettség
• 2-3 éves hűtéstechnikában szerzett tapasztalat
• Számítógépes ismeretek - Word, Excel, Outlook
• B kategóriás jogosítvány, napi vezetési gyakorlat 

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

regisztrációt követően – gyorsan és kényelmesen intézheti 
távhőszolgáltatással kapcsolatos ügyeit, többek között 
megtekintheti a nyilvántartásunkban szereplő folyószámla 
egyenlegét is, amelyet gyorsan és egyszerűen kifizethet 
bankkártyájával tranzakciós díj felszámítása nélkül.

Egyéb szolgáltatásaink

Társaságunk segítséget nyújt a lakóközösségek tulajdonában 
lévő fűtési és melegvíz-hálózaton előforduló hibák javításában, 
esetleges átalakításokban, korszerűsítésekben. A megrendelésre 
szakembereink a következő szolgáltatásokat végzik el:

• radiátoráthelyezés,
• radiátorcsere,
• radiátorszelep-csere,
• radiátorszelep-beépítése a bekötések átalakításával,
• fűtési- és melegvíz-csővezeték és szerelvény javítása, cseréje,
• fűtési- és melegvíz-rendszer „átmosása”,
• fűtési- és melegvíz-rendszer beszabályozás,
• teljesítménydíjas fogyasztóinknál évi rendszeres nyomáspróba. 

A fenti munkákat a fűtési időszakon kívül, minden esetben 
előzetes felmérést követően adott és elfogadott árajánlat 
alapján végzi társaságunk.
Végeztesse velünk lakásának fűtéskorszerűsítését, amelyre 
természetesen garanciát vállalunk! 
Ajánlatkérésükkel kérjük, keressék ügyfélszolgálati csatornáinkat:
Telefon: 06-1-700-7000
E-mail: fotav@fotav.hu


