
Kiadja a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

www.fotav.hu  fotav@fotav.hu
Cím: 

05
2012.

FŐTÁV Kisokos – Fűtési időszak vége
Fűtési időszak végén a termosztatikus szelepekkel felszerelt, korszerűsített épületek esetében a szelepfejet  

ütközésig fordítsuk balra, teljesen nyitott állásba és hagyjuk is így a fűtés őszi beindí tásáig! Ezzel a szelep élet-
tartamát növelhetjük meg, valamint az épület ürítését, töltését, légtelenítését tudjuk elősegíteni. Amennyiben a 
szelepek egész nyáron elzárt állapotban vannak, akkor sajnos azok letapadhatnak, az így feladatát ellátni nem tudó 
szelepeket csak térítés ellenében javítják, vagy cserélik ki.

Radiátor csere
A fűtési idény végén a rendszer leürítését sok esetben kérik díjfizetőink, mert szeretnék a radiátoraikat lecserélni. 
Ehhez szeretnénk néhány jó tanácsot eljuttatni Fogyasztóinkhoz.

 A FŐTÁV Zrt. ösztönözni kívánja az energiatakarékosságot, a 
megújuló energiák használatát, ezért lakóházak számára 2012. 
február 10-én pályázatot hirdetett. A nyerteseknek napelem kerül 
a tetőre, felújítják a melegvíz-rendszert, valamint követhetővé  
válik a lakások hőenergia felhasználása, az eddig alkalmazott  
módszereknél egyszerűbben. Az okosnak nevezett „mérési”  
megoldás akár forintban is megmutatja az elhasznált energia  
értékét. A kivitelezést teljes egészében a FŐTÁV állja.

A pályázat bíráló bizottsága, melybe több civil szervezet képviselőjét 
hívta meg a Társaság, 2012. április 25-én ülésezett és kijelölte azt a 
tíz pályázatot, melyekből a legjobbnak ítélt hattal a FŐTÁV megkezdi  
a szerződéskötést előkészítő tárgyalásokat. Ha közülük valamelyik  
bármely okból elállna a szerződéstől, a maradék négy közül 
kerül ki a helyettesítője. Végül annyi mintaépület lesz, amennyi  
a szolgáltató által erre szánt 50 millió forintból megvalósítható. 
Arra azonban ügyelt a bizottság, hogy az épületek nagyságának 
és típusának megfelelően minden fajta képviseltesse majd magát, 
illetve az értékelésnél az elért pontszám mellett szempont volt a 
tagok személyes szakmai véleménye. Azonban a bíráló bizottságnak  
a negyvennégy beadott pályázat közül sajnos többet is el kellett vetnie, mert hiányoztak egyes feltételek, vagy 
nem feleltek meg a követelményeknek. 

A beérkezett 44 pályázat közül a bíráló bizottság az alábbi sorrendet határozta meg:

XV. Rákos út 100.
XV. Nyírpalota út 1-21.
III. Hadrianus utca 7.
IV. Lebstück Mária utca 48-56.
IX. Pöttyös utca 9.
XIII. Ördögmalom utca 3-9.

A teljes lista megtalálható a www.fotav.hu weboldalon.

Gratulálunk a nyerteseknek!

Mintaépület Pályázat – Eredményhirdetés



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

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

 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!

Fizesse távhőszámláját a Díjnet ingyenes elektronikus rendszerében!

Eseti utalás – bankszámlaszámok
 A Társaságunk által kiállított távhőszámla eseti banki utalással a következő bankszámlaszámokon egyenlíthető ki*: 

*A nem távhőszolgáltatással kapcsolatos számlák átutalása kizárólag a Budapest Banknál vezetett számlaszámra 
történhet.  

Amennyiben eseti átutalással egyenlíti ki távhőszámláit, úgy kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze a bankszámlaszámot  
és a közlemény rovatba minden alkalommal tüntesse fel 3-sal, vagy 2-sel kezdődő 8 számjegyű ügyfélazonosítóját, 
melyet a havonta megküldött számlák jobb felső részén a fizetési és teljesítési határidő alatt találhat.

OTP Bank:  11794008 - 20521556 - 00000000

Budapest Bank:  10102093 - 02960400 - 01000008

MKB Bank:  10300002 - 20105963 - 70143285

A hőleadó berendezések, radiátorok cseréje esetén javasolt a tervezési állapottal megegyező alapanyagú, hőteljesítményű 
és hidraulikai ellenállású radiátor felszerelése. Az eltérő alapanyagú radiátorok, a gyártók egyéb rendelkezésein túl más 
töltési vízminőséget is igényelnek, emiatt a nem megfelelő radiátor beszerelésénél – tapasztalataink alapján – a gyártó 
meghibásodás esetén nem vállal garanciát. 
A szerelésnél célszerű kerülni a vörösréz csöves vezetékek alkalmazását az elektrokémiai korrózió kialakulása miatt, 
ami hosszabb-rövidebb idő után a radiátorok kilyukadásához vezethet.
A fűtési rendszer hidraulikai egyensúlyát a kisebb keresztmetszetű vezeték, illetve az egész épület hőtechnikai  
egyensúlyát az eredetileg tervezett radiátornál nagyobb teljesítményű radiátor felszerelése felboríthatja.

Amennyiben a fűtési rendszer korszerűsítésével együtt költségosztókat is fel kívánnak szerelni, a radiátorcserét 
minden esetben az épület képviselőjének is jelezni kell, nem csak az ürítés megrendelése miatt, hanem azért is, 
mert a költségosztót a régi radiátorról le, az új radiátorra fel kell szerelni, és ezzel egy időben el kell végezni a 
költségosztó leolvasását is. 
Ezt a feladatsort csak a költségosztót felszerelő/üzemeltető cég munkatársa végezheti el.

A fűtési rendszer ürítését-töltését a honlapunkról letölthető nyomtatványon rendelhetik meg.

A továbbiakban szaktanácsadással a FŐTÁV Zrt. munkatársai állnak szíves rendelkezésére, telefonon előre egyeztetett  
időpontban, akár a lakásában is. 


