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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, Media Markt 
felett, külső parkolóban
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 

NKM Központi ügyfélszolgálat
1081 Bp., Fiumei út 9-11.
H, K, Cs, P: 8-14, Sz: 8-20

NKM Dél-pesti ügyfélszolgálat
Határ úti metrómegálló közelében
1103 Bp., Kőér utca 2/a
H, K, Cs, P: 8-14, Sz: 8-20

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

Abban az esetben, ha írásban fordulnak társaságunkhoz, javasol-
juk, hogy a fotav@fotav.hu e-mailcímre küldjék el megkereséseiket. 

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

Tájékoztatás ünnepi nyitvatartásról

E-papír szolgáltatás

Álláshirdetéseink

VILLANYSZERELŐ MUNKAKÖRBE

Feladatok: 
• Hőközpontok üzemeltetése
• Hőközpontok, hőközponti berendezések elektromos kar-

bantartása
• Lakossági bejelentések kivizsgálása
• Hőközponti és épületvillamossági üzemzavarok hibakere-

sése, diagnosztizálása

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

Amennyiben valamelyik hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
önéletrajzát küldje el részünkre az allas@fotav.hu email 
címünkre.

Jótékonysági nap a Heim Pál 
Gyermekkórházban

A FŐTÁV Zrt. és leányvállalatainak munkatársai a társadalmi 
felelősségvállalás jegyében idén is részt vettek a társaság 
által szervezett jótékonysági napon. 2018. november 24-
én, szombaton a vállalat 35 kollégája festette ki a Heim Pál 
Gyermekkórház Madarász Viktor utcai részlegének folyosóit. 
A jótékonysági nap előtti hetekben a FŐTÁV Zrt. kollégái 
adományaikkal is segítették a beteg gyermekeket, így több 
mint 300 db plüssállat, társasjáték, mesekönyv gyűlt össze. Az 
előzetesen összegyűjtött játék adományokat dr. Mitnyan György, 
a FŐTÁV Zrt. vezérigazgatója és a résztvevő kollégák átadták a 
kórház képviselőjének, Guti Tünde, ápolási igazgatónak. Ezen 
felül a Szamos Marcipán Kft. 18 kg szaloncukor felajánlásával 
csatlakozott a jótékonysági akcióhoz, amelyet ezúton is nagyon 
szépen köszönünk a cégnek.



Tájékoztatás az ünnepi nyitva tartásról

Tisztelt Ügyfeleink! 
Az alábbiakban tájékoztatjuk önöket a FŐTÁV Zrt. ügyfélszol-
gálatainak tervezett nyitvatartásáról. 

Napok 
Kelet-pesti 

ügyfél-
szolgálat 

Dél-buda-
pesti 

ügyfél-
szolgálat 

NKM 
ügyfél-

szolgálati 
pultok

Budai 
Kirendelt-

ség

2018.12.21.
péntek 9:00-15:00 8:00-15:00 8:00-14:00 8:00-12:00

2018.12.27. 
csütörtök 8:00-20:00 Zárva Zárva 8:00-16:00

2018.12.28. 
péntek 8:00-14:00 Zárva Zárva 8:00-12:00

Napok Telefonos ügyfélszolgálat

2018.12.21.péntek 8:00-15:00

2018.12.27. csütörtök 8:00-20:00

2018.12.28. péntek 8:00-15:00

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy az aktuális nyitvatartásról 
tájékozódjanak a honlapunkon (www.fotav.hu) is. 
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a műszaki hibabejelentő 
vonalunk 0-24 óra között hívható az ünnepek alatt is. 
Elérhetősége: 06-1-700-7000

Bankkártyás fizetés az internetes 
ügyfélszolgálatunkon

Szíves figyelmébe ajánljuk honlapunkon (www.fotav.hu) az 
internetes ügyfélszolgálatunkat, amelyen keresztül – egy rövid 
regisztrációt követően – gyorsan és kényelmesen intézheti 
távhőszolgáltatással kapcsolatos ügyeit, a többi között 
megtekintheti a nyilvántartásunkban szereplő folyószámla 
egyenlegét is, amelyet gyorsan és egyszerűen kifizethet 
bankkártyájával, tranzakciós díj felszámítása nélkül.

E-papír szolgáltatás

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az elektronikus ügyintézésről és 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 
évi CCXXII. törvénynek történő megfelelés érdekében az 
Írjon nekünk funkció a jövőben nem érhető el honlapunkon. 
Ügyfeleink megkereséseit 2018. november 1. napjától az e-papír 
szolgáltatás igénybevételével áll módunkban fogadni a https://
epapir.gov.hu/ weboldalon keresztül, amelynek használatához 
Ügyfélkapu regisztrációval szükséges rendelkezni.
További információ a szolgáltatással kapcsolatban a http://
www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/e-ugyintezes/
elektronikus-ugyintezes oldalon érhető el.
Elektronikus úton továbbra is a fotav@fotav.hu e-mail címen 
keresztül elküldheti részünkre megkereséseit. 

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 feladata-
inak 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 

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


