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Dél-budapesti 
ügyfélszolgálat
1116 Bp., Barázda u. 20–30. 
H, K, Sz: 8–16; Cs: 9–18; 
P: 8–14

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1106 Bp., Örs vezér tere 25. 
Árkád Üzletközpont, 2/a 
parkoló szint
H: 8-17, K: 9-16, Sz: 9-17, 
Cs: 8-20, P: 9-15

Budai Ügyfélszolgálati 
Központ 
1027 Bp., 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 
között fogadja. A műszaki hibabejelentésre 0-24 óráig lehető-
ségük van az ügyfeleknek.

Elérhetőség: 06-1-700-7000

Ügyfélszolgálati irodáinkban történő ügyintézéshez válasszák a 
kényelmes online időpontfoglalást honlapunkon, a Lakossági ügy-
felek/Ügyfélszolgálat/Ügyintézés személyesen menüpontban!  

Abban az esetben, ha írásban fordulnak társaságunkhoz, ja-
vasoljuk, hogy a honlapunk (www.fotav.hu) nyitólapján elérhe-
tő „Írjon nekünk” elektronikus csatornát használják.

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

Elkezdődött a fűtési időszak

Képviselők figyelmébe ajánljuk

Műszaki hibabejelentés

A Váci Greens is a FŐTÁV-ot választotta.

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

ÜZEMELTETŐ-FŰTÉSSZERELŐ MUNKAKÖRBE

Feladatok:       
• A Társaság hőközpontjainak kezelése, üzemeltetése, 

ellenőrzése, adatszolgáltatások végzése, hibaelhárítások 
kezelése. 

• A beérkező lakossági bejelentések kivizsgálása (hiba-
diagnosztika), a szükséges beavatkozások elvégzése 
hőközpontokban és a fogyasztói hálózatokon. 

• Szakmai tanácsadás fogyasztói hálózatok felújítása esetén, 
azokon megrendelésre végzett átalakítási munkák (pl. 
hőleadó cserék).

Elvárások:     
• fűtésszerelői szakmunkás végzettség
• B kategóriás jogosítvány

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.  



Elkezdődött a fűtési időszak

A fűtési időszak szeptember 15-étől megkezdődött. A FŐTÁV 
Zrt. azon fogyasztói körben, ahol a felhasználói közösség és 
a távhőszolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés 
mellékletét képező üzemviteli megállapodásban, vagy külön 
megrendelésben a lakóközösség másképp nem rendelkezett 
el is indította a fűtést. A FŐTÁV Zrt. már szeptember 1-jétől 
elkezdte az épületek hőközpontjainak fűtési időszakra való 
felkészítését. Ennek során a szabályzóműszerek és keringtető 
szivattyúk ellenőrzésén túl a szolgáltató elvégzi a szekunder 
(lakóközösséghez tartozó) fűtési hálózat központi légtelenítését 
is, a rendszerekben esetlegesen megrekedő levegő okozta 
panaszok kiküszöbölése érdekében. 
A felkészítés után a fűtési rendszert nem ajánlott leüríteni, mert 
akkor ez a munka eredménytelen és fűtési panaszokhoz vezethet. 
A hatékony légtelenítés érdekében kérjük, hogy radiátorszelepeiket 
tartsák teljesen nyitott állapotban, különben a szakszerű 
központi légtelenítést nem lehet elvégezni. 

Képviselők figyelmébe ajánljuk

A fűtésindításra történő felkészülés keretében az épületek közös 
képviselőitől, hőszolgáltatási megbízottaktól az alábbiakban 
kérjük az együttműködést:
• A nyáron, különösen a díjmentes ürítések során elvégzett, fűtési 

rendszert érintő átalakítások ellenőrzése, vagy ellenőriztetése 
a szabálytalan szerelések kiküszöbölése érdekében. 

• Az épületek központi légvezetékeinek és szerelvényeinek 
ellenőrzése átjárhatóság szempontjából. 

• Az épületek üzemviteli megállapodásában szereplő paraméterek 
(pl. be- és kikapcsolási dátumok, hőmérsékletek) ellenőrzése, 
szükség szerinti módosítása. 

Mint ahogy azt a korábbi tapasztalatok mutatják, az időjárás 
hirtelen változásakor (gyors lehűlés vagy felmelegedés esetén) 

a lakók többségének relatív hőérzete a tényleges hőmérséklettől 
eltérő lehet. Ilyenkor az épületek képviselői az üzemviteli 
megállapodást felülíró rendkívüli megrendelést, úgynevezett 
„Eseti rendelkezést” küldenek a FŐTÁV Zrt. részére. A megrendelt 
kapcsolást társaságunk 24 órán belül teljesíti. 
Fontos, hogy rendelkezést csak a társaságunk nyilvántartásában 
szereplő és erre felhatalmazott képviselet adhat. Kérjük ezért, 
hogy a képviselő/képviselet változását 8 napon belül jelentsék 
be társaságunknak, erre a közszolgáltatási szerződésben is 
felhívjuk szíves figyelmüket.

Műszaki hibabejelentés

Műszaki hibabejelentését megteheti az on-line ügyfélszolgálati 
portálunkon is. Az internetes ügyfélszolgálatunkon a nap 24 
órájában gyorsan, kényelmesen intézheti a távhőszolgáltatással 
kapcsolatos ügyeit, a műszaki hibabejelentést is.
Tájékoztatjuk, hogy az épületen belüli fűtési és melegvíz-
hálózat karbantartása a tulajdonosi közösség feladata, mivel 
az a közösség tulajdonát képezi.
Társaságunknak tett műszaki hibabejelentésével elfogadja, hogy 
amennyiben az Önök közössége nem kötött társaságunkkal 
Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató Szerződést,
• és amennyiben az Ön által igényelt kiszállás során megállapítást 

nyer, hogy a bejelentett hiba a lakó, vagy egyéb tulajdonosi 
közösség, vagy intézmény tulajdonában és kezelésében lévő 
hálózati elemekre vezethető vissza;

• vagy a hibakivizsgálás során megállapításra kerül, hogy nem 
áll fenn a bejelentett hibajelenség;

úgy a FŐTÁV Zrt. díjat számláz ki az Ön részére. A díjak pontos 
mértékéről a honlapunkon tájékozódhat.
A kiszállási és hibaelhárítási díjakról szóló számla fizetési 
módja minden esetben átutalás. Amennyiben ez nem megfelelő 
Önnek, kérjük csekk megküldésre vonatkozó igényét jelezze 
helyszínre kiérkező munkatársainknak.

A pontos hibakivizsgálás és a munkalap igazolásának érdekében 
minden esetben szükséges a bejelentést követő 4 órában a 
helyszínen tartózkodni.

Adategyeztetés a FŐTÁV díjfizetők körében

Tájékozatjuk Önöket, hogy a FŐTÁV Zrt. megbízásából az 
IMMODUS Zrt. szerződött partnere az EX-ID Zrt. a díjfizetőink 
körében adategyeztetési feladatokat lát el. Az adategyeztetés 
személyes felkeresés formájában történik meg. Az EX-ID 
Zrt. munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal 
és meghatalmazással igazolják, hogy jogosultak a feladat 
végzésére. Kérés esetén ügyfélszolgálati munkatársaink 
is állnak rendelkezésükre az EX-ID Zrt. munkatársainak 
beazonosításában.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

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 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 


