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Legyen az Öné is FŐTÁV MINTAÉPÜLET!

A FŐTAV Zrt. pályázatot hirdet legfeljebb 5 db 
társasházi épület energetikai korszerűsítésére:

 használati melegvíz (HMV) rendszerének korszerűsítése;
 okos mérés („smart metering”) rendszer teljes körű kialakítása;
 napelemek elhelyezése, beüzemelése.

A nyertes épületek fenti korszerűsítését teljes körűen a FŐTÁV finanszírozza.

Feltételek:
korábban megvalósult az épület fűtési rendszerének korszerűsítése;
az épület valamennyi lakásában felszerelésre kerültek a termosztatikus 

      radiátorszelepek;
az épület HMV cirkulációs hálózata teljes mértékben kiépített;
az épület rendelkezik világítási rendszerrel a közös használatú terekben.

További tájékoztatásért látogasson el weboldalunkra: www.fotav.hu,
keresse fel ügyfélszolgálatunkat, vagy hívja Contact Centerünket: 06 40 200 108

Ön is szeret előre tervezni? Akkor éljen az egyenletes díjfizetés lehetőségével! 
Amint arról előző Hírleveleinkben is tájékoztattuk Önöket, a téli, fűtési hődíjat is tartalmazó magasabb összegű számlák mérséklése érdekében  

továbbra is biztosítjuk az egyenletes díjfizetés lehetőségét. Az egyenletes díjfizetéssel az éves díjat havonta, egyenlő összegű részletekben  
egyenlíthetik ki, a havonta kibocsátásra kerülő részszámlákon az épület előző évi hőfogyasztásából a lakásra jutó hőfogyasztás 1/12-ed része kerül 
kiszámlázásra. A fenti megoldással a távhődíj-fizetése az egész évre vonatkozóan egyenletessé válik, így elkerülhetőek a váratlan – hideg téli 
időjárás okozta –, magasabb összegű számlák. Az éves elszámoló számlát a decemberi hőfogyasztást tartalmazó számlával egyidejűleg küldjük ki. 
Az egyenletes díjfizetéssel kapcsolatos tájékoztatással, illetve az arra vonatkozó megállapodás megkötésével kapcsolatosan ügyfélszolgálati 
irodáink ügyintézői készséggel állnak rendelkezésre. Az egyenletes díjfizetésre vonatkozó megállapodást a számlán szereplő díjfizető, vagy 
meghatalmazottja kötheti meg személyesen, a FŐTÁV bármelyik ügyfélszolgálati irodájában. Az egyenletes díjfizetési megállapodás megkötésének 
további feltétele, hogy társaságunkkal szemben a díjfizető egyenlegén ne álljon fenn 3 hónapnál régebbi hátralék, illetve ne legyen folyamatban 
lévő részletfizetési megállapodása.

 A sárga csekk és a sorban állás helyett válassza Ön is a kényelmes, megbízható, környezetbarát, elektronikus számlarendszert, ahol többféle 
fizetési mód áll az Ön rendelkezésére! Választhatja a csoportos beszedési megbízást, bankkártyás fizetést, banki átutalást, továbbá számláját 
mobiltelefonja segítségével is rendezheti.
Ne feledkezzen meg arról sem, hogy a Díjnet papírmentes számlakezelésével Ön is tehet környezetünk megóvásáért!

Regisztráljon a www.dijnet.hu oldalon, ahol bővebb tájékoztatást talál a szolgáltatásról!

2012 januárjától már távhőszámláját is fizetheti a Díjnet ingyenes elektronikus 
rendszerében!



Dél-budapesti ügyfélszolgálat
1117 Október 23. u. 8-10. Allee Bevásárlóközpont, II. em. 
H, K, Sz, P: 8-18; Csüt.: 8-20

Ügyfélszolgálati irodáink nyitvatartási rendje:

Észak-pesti ügyfélszolgálat
1138 Váci út 135-139. BSR Center, C lépcsőház, fsz.
H, K, Sz, P: 8-18; Csüt.: 8-20

Kelet-pesti ügyfélszolgálat
1106 Örs Vezér tere 25. Árkád Üzletközpont, II. em.
H, K, Sz, P: 8-18; Csüt.: 8-20

Csepeli ügyfélszolgálat
1214 Kossuth Lajos u. 117.
H, K, Sz: 8-16; P: 8-14; Csüt.: 8-20

Tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálati irodáink 2012. március 16-án (péntek) zárva tartanak, míg 2012. március 24-én (szombat) 
irodáink nyitvatartása: Kelet-pesti, Észak-pesti, Dél-budapesti ügyfélszolgálat 9:00 – 16:00; Csepeli ügyfélszolgálat 8:00 – 14:00 

A FŐTÁV Zrt. az alábbi kék számon fogadja ügyfelei hívását munkanapokon 8:00-tól 17:00, hétfőn 8:00-tól 20:00 óráig.

06-40-200-108

Távfűtési kisokos – Termosztatikus radiátorszelep 2.
Gyakori kérdések – válaszok
Miért hideg a radiátor, ha a szelep maximumon áll?

 Ezt a jelenséget akkor tapasztalhatjuk, ha a szoba hőmérséklete elérte a kívánt értéket, ezért a szelep  
lezár, a radiátor kihűl, rosszabb esetben akkor, ha a szelep meghibásodott. A szoba hőmérsékletét 
ellenőrizzük egy szobahőmérővel, a maximum értékre vonatkozó hőmérsékletet a termosztatikus szelep 
leírásából állapíthatjuk meg, de a leírásban feltüntetett értéket az üzemviteli megállapodásban jelzett  
átlagos fűtöttségi érték módosítja, általában lefelé. Ha az első lehetőséget kizártuk, úgy a szelepleragadás 
jelenségével állunk szemben. Ilyen esetben kérje a kivitelező cég szakemberének segítségét.

Miért nem nyit a szelep?
 Ha a szeleptányér leragad, vagy a szelepzár megszorul, hiába tekerjük a termofejet maximum állásba, a radiátor nem melegszik fel. A hibát 

általában az okozza, hogy a fűtési időszak végeztével a szelepet nem csavarjuk ütközésig maximum állásba. A fűtési időszak után, a felmelegedés 
hatására (általában nyáron) a szelep a szobahőmérsékletet a beállított értékhez képest túl melegnek érzékeli és zárni kezd, így leragadhat. Javítása 
viszonylag egyszerű, de ha idő közben a tömítés tönkrement, akkor annak cseréjére is szükség lehet. Ehhez kérje a kivitelező cég szakemberének 
segítségét. Ugyanez a helyzet a szelepszár megszorulása esetén is. Fontos tehát, hogy a szelepeket a fűtési időszak végén állítsuk ütközésig 
maximum állásba!

Tudta-e Ön, hogy 1 Celsius fokos lehűlés 6%-kal növeli a fűtési energiaigényt!
 A hidegebb időben több hőenergia szükséges ahhoz, hogy ugyanolyan meleg legyen lakásunk. A külső hőmérséklet 1 Co-os csökkenése 

mintegy 6%-kal növeli a fűtési energiaigényt, így a megemelkedő hőfogyasztás miatt a számla végösszege magasabb lehet az előző havi 
számla végösszegénél. 
Az energiatakarékosabb és költséghatékonyabb fűtési hőfelhasználás érdekében javasoljuk, hogy az ablaknyitogatás helyett – ahol adott 
a lakásonkénti fűtésszabályozás lehetősége – a radiátorszelep elfordításával teremtsék meg az ideális hőmérsékletet otthonukban. A Fel-
használói közösség energiatakarékos hőfelhasználása esetén a hőközpontban mért hőfelhasználás csökken, ami a fűtési hődíjak mértékében 
is megmutatkozik.

Miért meleg a radiátor, ha a szelep minimumon áll?
 Ezt a jelenséget több tényező is okozhatja. A szelep lehető legalacsonyabb fokozatra történő állítása nem jelenti a teljes szivárgásmentes zárást. 

Elsősorban ellenőrizzük, hogy a szelep szabályozófejét minimum irányba ütközésig elforgattuk-e. Ha igen akkor ellenőrizzük, hogy a radiátor alsó – 
vagy ellentétes oldali – elzáróját is elzártuk-e. Ha a radiátor teljesen kizárható és a jelenség még mindig fennáll, szelepfennakadásról beszélhetünk.
A szelepek egyes típusait a termosztatikus fej segítségével nem zárhatjuk el teljesen. Ennek oka elsősorban fagyvédelemi funkció. Ha ilyen  
termosztatikus szelepet használunk, akkor a megfelelő célszerszám segítsége nélkül nem tudjuk teljesen elzárni a radiátorunkat.
Ha a szelep ütközésig elfordított minimum állapotában a radiátor meleg, ellenőriznünk kell, hogy a visszatérő vezeték elzáró golyóscsapja zárt 
állapotban van-e. Ezt az ellenőrzést nem tudjuk elvégezni, ha a másik elzáró torló (elzáró csavarzat), ugyanis ehhez is speciális szerszám kell. 
Elzárásához kérje a kivitelező cég szakemberének segítségét. 

Miért nem zár a szelep?
 Ha a helyiség hőmérséklete elérte a beállított hőfokot, és ennek ellenére a szelep nem zár le, feltételezhetjük, hogy a szelepszár megszorult, vagy 

a fűtővízben lévő egyéb lebegő szennyeződés a szeleptányér alá szorulhat. Ezt a hibát kezdeti stádiumban orvosolhatjuk oly módon, hogy a szelepet 
kinyitjuk a maximum állásig, majd egy pár perc elteltével visszazárjuk. Ezt a mozdulatsort – amennyire lehetséges – gyorsan végezzük, és egymás 
után többször is ismételjük meg. Ha ez a módszer nem oldja meg a problémánkat, kérje a kivitelező cég szakemberének segítségét!

Ha anyagi nehézséget okoz számlája fizetése, támogatást igényelhet a kerületi 
önkormányzattól! 

 Az előző évek gyakorlatával megegyezően a lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáin 2012. január 26-ától 2012. 
december 31-éig igényelhető a Hálózat Alapítvány által nyújtott fővárosi díjkompenzáció. Az igénylőlap letölthető weboldalunkról is: www.fotav.hu 
 
A Fővárosi Közgyűlés januári döntésének megfelelően 2012. március 1. és 2013. február 28. között a díjkompenzáció összege a távfűtéses lakásokban 
május és december hónapokban: 1.500 Ft, június és november hónapok között: 500 Ft, januártól áprilisig pedig 3.000 Ft. A jogosultság jövedelem-
határa 65 ezer forint/fő, illetve egyedül élők esetében 70 ezer forint/fő. A támogatás továbbra is számlajóváírás formájában valósul meg, és ha a 
támogatásban érintett távhőszámla szolgáltató részére történő megfizetésére 90 napon belül nem kerül sor, akkor az érvényesített díjkompen-
záció összege visszavonásra kerül. 
Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Hálózat Alapítvány pénzügyi forrás hiányában a továbbiakban nem tudja folyósítani a jelenleg még 
díjkompenzációban részesülő háztartásoknak a havi díjkompenzáción túli ún. egyszeri fővárosi téli lakásrezsi támogatást.

A díjkompenzáción kívül – a megszűnt szociális alapú gáz- és távhő-ártámogatás helyett – a helyi önkormányzatok ügyfélszolgálati irodáin lakás-
fenntartási támogatást is lehet igényelni. A támogatási kérelmeket az illetékes polgármesteri hivatalokhoz kell benyújtani, ahol jövedelem- és 
vagyonvizsgálatot végeznek, pénzben és/vagy természetben állapítják meg a lakásfenntartási támogatást. 


