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Szeptember 15-én elkezdődött a fűtési szezon.

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, meghibáso-

dások 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.

IT PROJEKTVEZETŐ

Feladatok:
• Informatikai fejlesztési projektek vezetése
• Kapcsolattartás a külső fejlesztőkkel, valamint a belső üzleti területekkel
• Alkalmazás fejlesztési igények felmérése, elemzése
• Fejlesztési specifikációk készítése
• Beszerzések szakmai előkészítése, támogatása
• Teszttervek készítése, a tesztelési folyamat irányítása
• Fejlesztési dokumentációk véleményezése
• A FŐTÁV Zrt. informatikai rendszereinek rendszer szintű tervezése
• Felhasználók oktatása
• Hibajavítások támogatása
Elvárások:
• Felsőfokú végzettség
• 2-5 éves rendszerszervezői gyakorlat
• 1-3 éves projektvezetési tapasztalat
• SQL lekérdezések ismerete
• SAP működésének alapfokú ismerete
• Középfokú angol nyelvtudás
• Csapatszellem
• Kiváló kommunikációs és tárgyalási készség
• Üzleti igények megértésének képessége
• Terhelhetőség
• Probléma felismerési és -megoldási képesség
Előnyt jelent a kiválasztási folyamat során:
• SAP IS-U, MM, PM, SD modulgazdai ismeretek
• ABAP program fejlesztői ismeretek
• UML módszertani ismeretek
• Oracle minősítés vagy alapos ismeret
• ITIL minősítés vagy alapos ismeret

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:

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
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Elkezdődött a fűtési időszak

A FŐTÁV Zrt. szeptember 1-jétől elkezdte az épületek 
hőközpontjainak fűtési időszakra való felkészítését, szeptember 
15-én pedig megkezdődött a fűtési időszak. 

A FŐTÁV Zrt. azon fogyasztói körében, ahol a felhasználói 
közösség és a távhőszolgáltató között létrejött közszolgáltatási 
szerződés mellékletét képező üzemviteli megállapodásban vagy 
külön megrendelésben a lakóközösség másképp nem rendelkezett, 
elindította a fűtést. Ezt megelőzően a szabályzóműszerek és 
keringtető szivattyúk ellenőrzésén túl a szolgáltató elvégzte 
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, továbbá fűtési panaszokhoz 
vezethet. A hatékony légtelenítés érdekében kérjük, hogy 
a radiátorszelepeket tartsák teljesen nyitott állapotban, 
különben a szakszerű központi légtelenítést nem lehet elvégezni. 

Amennyiben épületükben a fűtési szolgáltatás elindul és 
megfelelően működik, a radiátor szelepeket szíveskedjen az Ön 
által kívánt értékre állítani (pl.: ha egy helyiséget nem kíván fűteni, 
úgy a radiátorszelepet a legkisebb értékre célszerű állítani).

Műszaki hibabejelentés

Műszaki hibabejelentését megteheti az online 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 a bejelentő 
elfogadja, hogy amennyiben az Önök közössége nem kötött 
társaságunkkal Átalánydíjas Üzemeltetést Támogató Szerződést,

• és 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.

Fizesse távhőszámláit kényelmesen és biztonságosan 
otthonról!

A távhőszámlákat - postai feladás helyett - egy rövid regisztrációt 
követően a honlapunkon elérhető internetes ügyfélszolgálatunkon is 
rendezheti bankkártyával, ahol figyelemmel kísérheti befizetései 
könyvelését, és az éppen aktuális egyenlegét. 

Emellett egyéni utalást is kezdeményezhet az OTP Banknál 
vezetett 11794008-20521556-00000000 számú folyószámlánkra. 
Az utalás közleményében a kiegyenlíteni kívánt számla sorszámát 
mindenképpen szükséges megadni.

Amennyiben csoportos beszedési megbízással szeretné 
a távhőszámláit rendezni, az alábbi adatokat szükséges megadnia 
számlavezető bankjánál:

• ügyfél-azonosító (a távhőszámlán szereplő, 2-es vagy 
3-as számmal kezdődő felhasználó azonosító száma)

• kedvezményezett neve: Főtáv Zrt.
• kedvezményezett azonosítója: A10941362  

A felhatalmazásról elektronikus úton értesíti társaságunkat a 
pénzintézet, amely alapján megkezdjük a távhőszámlák 
leemelését a megbízáson szereplő bankszámlaszámról. Ön az 
internetbankján, illetve bankszámlakivonatán keresztül nyomon 
követheti a terhelések teljesülését.

Amennyiben az előzőekben említett elektronikus díjfizetési módok 
egyikét választja, szíveskedjen jelezni a telefonos 
ügyfélszolgálatunkon (06-1-700-7000-es hívószámon) ez esetben 
a távhőszámlák mellé a csekket nem kézbesítjük.  

Biztonságos ügyintézés az ügyfélszolgálati irodákon

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, a FŐTÁV Zrt. 
személyes ügyfélszolgálat i irodáinak 
működéséről, ahol továbbra is érvényben vannak 
a járványügyi óvintézkedések.

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://fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/ugyintezes-interneten/
http://www.fotav.hu

