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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
Az utolsó nyitvatartási nap 
2018. augusztus 10.
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 ügyfélszol-
gálata hívásaikat munkanapokon hétfőtől szerdáig 8 és 17 óra 
között, csütörtökön 8-tól 20 óráig, pénteken pedig 8 és 15 óra kö-
zött fogadja. A műszaki hibabejelentésre 0-24 óráig lehetőségük 
van az ügyfeleknek.

Elérhetőség: 06-1-700-7000

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

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

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

Bezár az Észak-pesti ügyfélszolgálati iroda

Elszámoló számlák postázása

A fűtéskorszerűsítésre nyáron kell gondolni

KAZÁNGÉPÉSZ MUNKAKÖRBE

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

vábbító 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

VILLANYSZERELŐ MUNKAKÖRBE

Feladatok: 
• Hőközpontok üzemeltetése
• Hőközpontok, hőközponti berendezések elektromos karbantartása
• Lakossági bejelentések kivizsgálása
• Hőközponti és épületvillamossági üzemzavarok hibakere-

sése, 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 e-mail 
címre. További állásajánlatért kérem, hogy látogasson el a 
www.fotav.hu/karrier oldalunkra.



Észak-pesti ügyfélszolgálati iroda bezárása

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket arról, hogy a Fővárosi 
Vízművek székházában működő (XIII. Váci út 23-27.) Észak-
pesti ügyfélszolgálati iroda a nyár folyamán bezár.
Az utolsó nyitvatartási nap 2018. augusztus 10.

A FŐTÁV Zrt. és a DHK Zrt. ügyfelei az alábbi ügyfélszolgálati 
irodákban intézhetik személyes ügyeiket:

• Dél-budapesti ügyfélszolgálati iroda 
(1116 Budapest, Barázda utca 20-30.) 
Megközelíthető: 1-es villamos végállomásától Budafok 
irányába pár perc sétával vagy a 17, 41, 47, 56 jelzésű 
villamossal a Kalotaszeg utcai megállótól.

• Kelet-pesti ügyfélszolgálati iroda (X. Örs vezér tere 
25/b 2. emelet Árkád Üzletközpont, Irodaház. Bejárat: 
2/a parkoló felől vagy közvetlenül az utcáról: Kerepesi 
út 25/b 2. emelet lifttel) 
Megközelíthető: 2-es metró végállomásától.

• Budai ügyfélszolgálati Központ (II. Fő utca 47.) 
Megközelíthető: Batthyányi téri metró,- és hévmegállótól 
valamint a fonódó villamosoktól pár perc sétával.

Az irodáink nyitvatartási rendjéről a honlapunkról tájékozódhat.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Elszámoló számlák postázása

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy azon díjfizetőink részére, akik 
az egyenletes (részszámlás) díjfizetést választották, májusban 
kipostáztuk az elszámoló számlákat. 
Azoknak az épületeknek az esetében, amelyek a FŐTÁV Zrt-vel 
a fűtési célú hődíjak utólagos elszámolására vonatkozóan 
kötöttek szerződést, külön elszámolás is készül.

Részhőmennyiség változása

Az egyenletes díjfizetési módot választó ügyfeleink esetében 2018. 
május 1-jétől új elszámolási időszak vette kezdetét, ami azt jelenti, 
hogy az ettől a hónaptól kiállításra kerülő részszámlákban szereplő 
részhőmennyiségek – a vonatkozó rendeletnek megfelelően – a 
2017. május 1. és 2018. április 30. közötti időszakra elszámolt 
tényfogyasztások egyhavi átlaga alapján kerültek meghatározásra. 
A 2018. júniusban kelt részszámla az 1. részszámla, amelyben 
már az újrakalkulált részhőmennyiségek szerepelnek.
Megemlítjük, hogy a 2018. júniustól kiállításra kerülő részszámlákon 
ügyfeleinknek módjukban áll nyomon követni a 2018. május 
1-jétől kezdődő hőfogyasztási időszakokra vonatkozóan a 
részhőmennyiség és a tényfogyasztás közötti különbözetet. Ennek 
ismeretében – a részszámlázási időszakon belül – egy alkalommal 
kezdeményezhetnek társaságunknál részhőmennyiség módosítást 
(emelés/csökkentés) az arra vonatkozó, honlapunkról letölthető 
nyomtatvány kitöltésével vagy internetes ügyfélszolgálatunkon.

A fűtéskorszerűsítésre nyáron kell gondolni

A fűtési rendszerek a fűtésszolgáltatási időszakon kívül, nyáron 
is feltöltött állapotúak. Annak érdekében, hogy a rendszerben 
korróziós folyamat ne induljon el, illetve a tömítések ne száradjanak 
ki. Fentiek alapján az épületek fűtési rendszerein végzett 
munkák megkezdése előtt azokat le kell üríteni. Megelőzendő 
az anyagi károkozást, áztatást, a visszatöltés előtt az elvégzett 
munka ellenőrzése szükséges.

A szolgáltató az épület hálózatának ürítését a következő 
feltételek mellett teljesíti:

• A szolgáltatási időszakon kívül, évenkénti egy alkalommal, 
május 16. – augusztus 15. között k izárólag az 
épület(ek) képviselete, képviselője, szövetkezeti elnöke 
vagy hőszolgáltatási megbízottja igényelhet 2 hetes 
díjmentes ürítést. Javasoljuk, hogy a fűtésszolgáltatási 
időszak végeztével (május vége, június eleje) keresse fel 
közösségük képviselőjét a fenti lehetőséggel kapcsolatos 
kérdéseivel.

• Amennyiben ezzel a lehetőséggel az épület nem kíván 
élni vagy annak időpontja Önnek nem megfelelő, úgy a 
fenti időszakban az épületrész Tulajdonosa (díjfizető) 
vagy a Felhasználó képviselője vagy az Üzemviteli 
Megállapodás szerinti hőszolgáltatási megbízottja, 15 
710 Ft + 27% áfa, azaz bruttó 19 952 Ft munkadíjért 
rendelheti meg az ürítést (ebben az esetben a rendszer 
legfeljebb 3 napig lehet leürített állapotban).

Használja ki társasháza fűtési rendszerének ingyenes leürítését és 
korszerűsítse lakása fűtését a nyári hónapokban! A megrendeléshez 
szükséges nyomtatvány honlapunkról tölthető le. Amennyiben 
a tervezett munkálatokra még nem rendelkezik kivitelezővel 
úgy annak előzetes felmérést és a csere elvégzését térítéses 
szervízszolgáltatásunk keretén belül társaságunktól is megrendelheti. 
Erről a szolgáltatásunkról bővebben a társaságunk honlapján 
http://www.fotav.hu/web/guest/szervizszolgaltatasaink linken 
tájékozódhat. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fogyasztói 
vezetékhálózaton végzendő tevékenység kivizsgálási és 
ajánlattételi díja 5 300 Ft+ 27 % áfa, azaz bruttó 6 731 Ft/db.

Állás hirdetéseink
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 gépjár-

műhasználattal

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 


