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ÚTMUTATÓ 

 radiátor/hőleadó cserével kapcsolatos teendőkről 

Jelen útmutatót a benne foglalt fontos tudnivalók megismerése után, kérjük feltétlenül 

adja át a szerelést végző szakemberének is! 

 

Az épületek szekunder fűtési rendszere a Társasház / Lakásszövetkezet osztatlan közös 

tulajdona, ezért azon beavatkozást végezni a Közös Képviselő hozzájárulása nélkül nem 

lehet, így a Távhőszolgáltató az általa biztosított kizárólagos rendszer ürítés-töltést, vagy 

a rendszeren igényelt bármilyen munkát csak a Közös Képviselő megrendelésére végez 

el.  

Amennyiben az egyes lakásokban végzett átalakítások kihatással lehetnek az épület 

teljes fűtési rendszerére, a beépített hőteljesítményekre, a fűtött légtérfogatra, a fűtési 

rendszer hidraulikájára és a hőközpont üzemére, akkor az érvényben lévő jogszabályok 

értelmében Távhőszolgáltatóval az egyeztetést minden esetben le kell lefolytatni, az Ő 

hozzájárulását meg kell kérni. 

A panel épületekben alapvetően függőleges elosztású fűtési rendszereket alakítottak 

ki az építésük során. Ez azt jelenti, hogy – akár kétcsöves, akár egycsöves formában – 

függőlegesen kialakított csővezetékekről (strangokról) ágaznak le az egyes szinteken a 

hőleadók, radiátorok. Ennek következménye az, hogy az egymás alatt-fölött 

elhelyezkedő lakások azonos helyiségei ugyanazon csővezetékről (csővezetékpárról) 

lekötött radiátoraik révén kapják a fűtésüket. Emiatt a fűtési rendszerben szakszerűtlenül 

elvégzett beavatkozás kihatással lehet az azonos soron, de még az épületen belüli 

többi radiátor működésére is. 

Indokolt esetben a lakóközösség megbízásából a Közös Képviselő engedélyével lehet 

a hőleadók teljesítményét a +-10% sávhoz képest nagyobb mértékben is változtatni 

radiátorcserék esetén, mely beavatkozás megváltoztathatja a rendszer hidraulikáját és 

elszámolási problémákat is felvethet. Légtérfogat arányos hődíj elszámolási 

rendszerben a radiátorok teljesítményének nagyobb mértékű megváltoztatása 

eltorzíthatja az eredeti hőfelhasználás – díjfizetés arányát, mely vitákra adhat okot. 

A SZÉPHŐ Zrt. Műszaki és Energetikai Osztályának munkatársai segítséget nyújtanak a 

cserélendő radiátor kiválasztásában, továbbá az esetlegesen elvégzendő (elsősorban 

átfolyós egycsöves fűtési rendszereknél) átalakítások műszaki megoldásainak 

ismertetésében. A radiátorcsere ajánlást a Modulo elektronikus ügyfélszolgálatunkon, 

a https://ugyfelszolgalat.szepho.hu oldalon digitálisan  igényelheti , vagy 

hagyományos úton papír alapon nyújthatja be, melyhez a RADIÁTORCSERE ŰRLAP című 

formanyomtatványt a Széphő Zrt. honlapjáról  töltheti le 

(https://www.szepho.hu/radiator-holeado-csere), vagy az Ügyfélszolgálatunkon 

rendelkezésére áll. Ezen ismertetőnk a Radiátor/hőleadó cseréjének alapvető 

szempontjaira, eljárási rendjére terjed ki és azt a célt szolgálja, hogy a radiátor csere 

szakszerűen, az adott épület fűtési rendszeréhez igazodóan, a rendszerben ellátási 

https://ugyfelszolgalat.szepho.hu/
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zavart kizáró módon, mindenki megelégedésére történhessen. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ajánlásaink csak iránymutatások, melyek a hőleadók 

teljesítményére, a rendszer javasolt kialakításaira vonatkoznak, de a hidraulikai 

vizsgálatokra nem terjednek ki. A fűtési rendszer átalakításából adódó hidraulikai 

ellenőrzések, beszabályozások, melyekhez tervező bevonását javasoljuk, az adott 

Társasház feladata és költsége! 

 

Radiátor/hőleadó cseréjének alapvető szempontjai, eljárási rendje 

➢ a radiátor anyaga lehetőleg egyezzen meg az eredeti radiátor anyagával, mivel 

az épület szekunder rendszerének vízzel történő feltöltése a radiátorok anyagához 

épült ki (alumínium radiátor esetén hálózati vízminőség, acéllemez és öntvény radiátor 

esetén primer közegről erőműi lágyvíz töltése ajánlott) 

➢ az új radiátor kiválasztásánál a fent lévő radiátor teljesítményéhez képest+/-10%-

kal nagyobb eltérést nem preferálunk 

➢ az új radiátor csatlakozási mérete (kötéstávolsága) is lehetőleg egyezzen meg 

➢  egycsöves átfolyós fűtési rendszereknél az új radiátor kis áramlási ellenállású 

legyen, a be és kiömlő nyílása ne legyen szűkebb az eredeti radiátorénál (ajánlás az 

útmutató végén) 

➢ átfolyós - egycsöves fűtési rendszerbe új, a korábbinál kisebb beömlő nyílású 

radiátor csak méretezett átkötőszakasz beépítésével engedélyezett, az 

átkötőszakaszba elzáró vagy szabályozó szelep beépítése TILOS! Ez a rendszer a 

legérzékenyebb a szakszerűtlen beavatkozásokra, itt jelentkezik a legtöbb átalakítással 

összefüggő, egész lakássort érintő fűtési probléma, felhasználói panasz. 

➢ radiátorszelep-csere esetén kisellenállású (teljes átömlésű) szelepek beépítése 

lehetséges 

➢ átkötőszakasz megszüntetése nem engedélyezett, cseréje esetén a belső átmérők 

szűkítés mentes megtartása szükséges 

➢ amennyiben a cserélendő radiátoron üzemelő költségosztó van, annak 

cseréjéről/átszereltetéséről a Megrendelőnek a Közös Képviselő és a költségosztót 

üzemeltető Rendszergazda cég bevonásával kell gondoskodni 

➢ A visszatöltéskor a tulajdonosnak vagy megbízottjának és a szerelőnek a lakásban 

kell tartózkodnia, hogy az esetleges hibás szerelésből adódó csöpögést/folyást 

felderíthesse. A visszatöltés időpontját ezen okból kifolyólag egyeztetni szükséges a 

Távhőszolgáltató Üzemviteli Felügyeletével (Diszpécserszolgálat, Tel.: 22-541-300), 

ahova a szereléssel összefüggő esetleges csöpögést/vízfolyást is be kell jelenteni az 

épület fűtési rendszerének újabb leürítése céljából, amely egy további megrendelést 

jelent. 
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➢ a Közös Képviselő által is jóváhagyott, illetve a SZÉPHŐ Zrt. műszaki és energetikai 

osztálya által elkészített ajánlástól való eltérés a megrendelő felelőssége, melynek 

be nem tartása a saját lakásában vagy akár az egész társasházban fűtési 

elégtelenséget okozhat. 

➢ Amennyiben felhasználó/díjfizető az épületben olyan építészeti, vagy 

épületgépészeti átalakítást végez, amely a Közüzemi Szerződésben rögzített 

légtérfogatot megváltoztatja, és/vagy nagyobb mértékű fűtési rendszert érintő 

átalakítást végez (radiátor áthelyezése, strang átalakítása, stb.), azt köteles a 

Távhőszolgáltatónak előzetesen írásban bejelenteni, a szükséges terveket 

jóváhagyásra a Műszaki és Energetikai Osztályra benyújtani.  

➢ Az elektrokémiai korróziót a beépített anyagok eltérése (pl. réz bekötő cső acél 

radiátorral)okozhat, melyet helyes anyagválasztással kell elkerülni. 

➢ A lakásfelújítás során a strangok födémen való szabad átvezetését biztosítani kell, 

burkolatokkal és egyéb fix megfogásokkal ne legyen gátolt a strang szabad mozgása. 
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Műszaki javaslatok radiátorcseréhez 
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Fordított U csöves típus az egycsöves fűtési rendszerek a fenti képen jelölt egy olyan 

altípusa, amikor a radiátorokat ellátó vezetékkel párhuzamosan egy független, 

külön vezeték halad. Ez a vezeték a legfelső szinten van a radiátorokat ellátó 

vezetékkel összekötve, innen folyik lefele a radiátorokba, ellátva őket hőenergiával. 

Különös körültekintést igényel az előremenő és a vissztatérő vezeték helyes 

meghatározása a helyi adottságokat figyelembe véve! 

 

Ál-kétcsőves fürdőszobai fűtőtest (sítalp v. vasaló típus) 

 

Az ál-kétcsőves fürdőszobai radiátoros fűtés valójában egy egycsöves fűtés típus, 

ahol a strang vezeték sok esetben a strang szekrényben halad a fürdő mellett. A 

strang vezeték pedig a fenti képen látható módon el van húzva a fürdőszobába. A 

fűtőtest egy speciális sítalp alakú radiátor.  

 

I. Radiátor szerelvények kiválasztása 

Sok lakásban egyáltalán nem volt korábban elzáró-szabályozó szerelvény a radiátor 

előtt, vagy csak az egyik bekötő vezeték volt ellátva szeleppel. Radiátorcsere során, 

amennyiben bármilyen elzáró és vagy szabályozószelep (termosztatikus 

radiátorszelep, vagy hagyományos radiátorszelep) kerül beépítésre, és korábban 

nem volt átkötőszakasz a radiátor előtt, úgy szükséges a méretezett átkötőszakasz 

beépítése a radiátor elé. Elhagyása esetén a teljes strang működését tudja 

megszűntetni egy elzárt radiátor szelep, vagy visszatérő elzáró. 

Javasolt szelep kiválasztások: 
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I.1 A radiátor elé felülre és alulra (abban az esetben, ha a ház nem 

hőmennyiségmérős) golyóscsapokat (teljes átömlésű), vagy 

I.2 felülre alacsony ellenállású radiátorszelepet (nem termosztatikust)  

     és alulra golyóscsapot (teljes átömlésű), elhelyezését javasoljuk vagy 

I.3 felülre alacsony ellenállású termosztatikus radiátorszelepet 

     és alulra golyóscsapot (teljes átömlésű), elhelyezését javasoljuk.  

➢ A termosztatikus szelepválasztása esetén mindig meg kell vizsgálni, hogy kell-e 

áramlás fordítós átkötőszakaszt beépíteni, mert sok radiátornál az előremenő 

csővezeték (a melegebb) az alsó bekötő csöve a radiátornak. 

➢ Az elzárók beépítése azért fontos, hogy radiátor meghibásodása esetén a fűtési 

idényben is javítható, szükség esetén cserélhető legyen a fűtőtest. 

Elsősorban a termosztatikus szelep beépítését javasoljuk, mert az a beállított állandó 

hőmérsékleten tartja a helyiséget, és energiamegtakarítást eredményezhet. 

➢ Egy normál golyóscsap fűtési víz átengedő képessége max. a fele a teljes 

átömlésűnek. Egy több száz radiátorból álló fűtési rendszer esetében a víz abba az 

irányba halad könnyebben, ahol kisebb az ellenállás, ezért fontos, hogy az áramlási 

ellenállásokat minimalizáljuk. 

➢ A torló beépítését a visszatérő vezetékbe TILOS!, ennek oka, hogy ebben a 

szerelvényben az áramlási keresztmetszete sajnos erősen szűkített, normál golyós 

csapoknál is szűkebb belsejű, amelyet alapvetően kétcsöves fűtési rendszerekhez 

találtak ki. A torlót nagy ellenállása miatt ne építsenek be  egycsöves fűtési 

rendszerekbe.  

II. Radiátor bekötése, és az átkötőszakasz: 

➢ A bekötő cső anyaga lehetőség szerint szénacél legyen, illetve egyezzen meg a 

meglévő fűtéscső anyagával. Másodsorban lehet alkalmazni vékonyfalú acél 

csöveket presszes csőkötésekkel (Pl.: Gerberit Mapress, stb.). Ötrétegű műanyag 

vagy flexibilis csövek használata TILOS!!! A rézcső az elektrokémiai korrózió, és a lágy 

forrasztásos csőkötés szilárdsági problémái miatt TILOS (Hőtágulás hatására 

elpattanhat a csőkötés!). Ez alól kivétel, ha rézcsöves a meglévő fűtési rendszer, s 

ebben az esetben préselt kötésekkel kerüljenek az egyes idomok beépítésre! 

➢ Az átkötő cső mérete a jelenlegi fűtési csővel:  

- 1/2” átmérőig azonos vagy egy mérettel kisebb,  
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- 1/2” felett pedig 1 dimenzióval kisebb legyen a radiátort bekötő vékonyabb 

csőnél. 

Az átkötés semmilyen elzáró szerelvényt nem tartalmazhat!  

Az átkötő cső és a radiátor minimális távolsága legalább 18 cm legyen!!! 

A radiátor bekötése során fontos, hogy egyirányú lejtés alakuljon ki, kerülni kell a 

hurkokat annak érdekében, hogy a rendszer légteleníthető legyen. 

 

III. Radiátor típusok 

A radiátor kiválasztásnál törekedni kell a meglévő radiátor anyagával azonos 

beépítésére, továbbá a csatlakozó méret megtartására. Ha más a két radiátor 

csatlakozó mérete, akkor egycsöves fűtési rendszer esetén az eltérő ellenállások 

miatt mindenképpen szükséges átkötőszakasz beépítése az elzárók alkalmazásától 

függetlenül. 

A meglévő radiátor helyett, amennyiben törölközőszárító radiátorokat szerelnek fel, 

egycsöves fűtés esetén törekedni kell arra, hogy az átkötőszakasz úgy legyen 

beépítve, hogy a központi légtelenítést végre lehessen hajtani.  

A törölközőszárító radiátor tetejére automata légtelenítő beépítése javasolt. 

Kétcsöves fürdőszobai radiátor bekötés esetén is javasolt az eredeti radiátor bekötő 

cső belső átmérőnek a megtartása, és az egycsöves radiátor bekötésnél írt 3 

bekötési mód szerint. 

A kétcsöves strangok nem érzékenyek annyira a hibás radiátor bekötésre, mert ezzel 

csak a saját hőleadásukat korlátozzák a lakók az adott helyiségben. Ez alól kivétel, 

ha magát a strangot szűkítik le. Ebben az esetben és minden strang-szűkítés 

esetében azonnal helyre kell állítani a hibás szerelést! 

IV. Csővezeték kiváltása 

A panel épületek fűtési rendszere jellemzően fekete acélcsővel készült, melynek 

átalakítása során preferáltan ugyanezt a csőtípust javasoljuk, amennyiben más 

típussal szeretnék kiváltani, úgy az alábbi táblázattal kívánunk segítséget nyújtani a 

helyes kiválasztáshoz. A réz cső alkalmazása csak homogén rendszerben lehetséges, 

minden más pl. acél csöves, stb. esetben TILOS az elektrokémiai korrózió, és a lágy 

forrasztásos kötések törése miatt. 
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Acélcső váltó méretei 

 Acél(Eredeti) Vékonyfalú acél(press) Réz(press) 

Névleges  Külső átm. Belső átm. Külső átm. Belső átm. Külső átm. Belső átm. 

átmérő  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

NA10 3/8" 17 12.3 15 12.6 15 13 

NA15 1/2" 21 15.9 18 15.6 18 16 

NA20 3/4" 26.7 21 22 19 22 20 

NA25 1" 33.5 27 28 25 28 25 

NA32 5/4" 42.2 35.7 35 32 35 32 

NA40 6/4" 48.2 41.7 42 39 42 39 

        

A szürkével jelölt belső méretek azonosságára kell figyelni!!! 

 

V. Ajánlott szerelvény típusok: 

 

Az alábbi típusok nem kötelező érvényűek, más gyártó ugyanezt a műszaki szintet 

képviselő elzárója is alkalmazható. 

 

Teljes átömlésű golyóscsap: Comap 6406, Herz 2211 tip. golyóscsap, stb 

 

Herz teljes átömléső golyócsap Kv(m3/h) értékei: 

 

Radiátor szelep (nem termosztatikus): Heimeier Mikrotherm, Herz AS-T, Comap 

408Q(kvs=3,5) és 409Q(kvs=2,5) 

A szelep Kvs értékét kell nézni, ha 2,5m3/h közelében van (DN15,1/2”), vagy több 

akkor megfelelő. Hagyományos kétcsöves fűtési rendszer termosztatikus szelepe 

jellemezően Kvs=1,2m3/h. 

Heimeier Mikrotherm: 
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Termosztatikus szelepek:  

Heimeier kis ellenállású termosztatikus radiátorszelep (magas Kvs érték, kis ellenállás): 

 

 

 

 

 

 

Honeywell V2050 H tip. növelt Kvs értékű termosztatikus radiátorszelep:  

 



 

 

Tisztelt Közös Képviselő!  

Tisztelt Elnök Úr!  

Tisztelt Fűtési Megbízott! 

 

Ismét egy fűtési időszak végéhez érkeztünk, melyhez közeledve jelentősen 

megnövekednek a fűtési rendszereken végrehajtandó felújítási és korszerűsítési 

igények, illetve a hozzájuk tartozó rendszer ürítés-töltések, melyek szabályairól 

ezúton szeretnénk tájékoztatást adni. 

Az Önök kezelésében lévő épület szekunder fűtési rendszerének üzemeltetését, 

felújítását jelentősen meghatározza annak szabályozott ürítési-töltési 

folyamata. Ezt a műveletet a jogszabályok értelmében csak a SZÉPHŐ Zrt. 

végezheti el. 

A járványügyi vészhelyzethez alkalmazkodva kérjük Önöket, hogy részesítsék 

előnyben az elektronikus ügyfélszolgálati rendszerünket, melyet az alábbi 

elérhetőségen vehetnek igénybe.  

https://ugyfelszolgalat.szepho.hu 

Természetesen a járványügyi korlátozásoknak megfelelően, azokhoz igazodva 

továbbra is segítséget nyújtunk abba, hogy személyesen keressék fel a SZÉPHŐ 

Zrt. Üzemviteli Felügyeletét, és intézhessék a társasházuk leürítésének kérvényét. 

A fűtési rendszerek ürítését-töltését a SZÉPHŐ Zrt. kizárólag a nyilvántartásában 

szereplő, arra jogosult személy (közös képviselő, lakásszövetkezet vezetője, 

fűtési megbízott), továbbiakban Megbízott, írásos megrendelése alapján 

hajthatja végre. A megrendelés történhet elektronikus úton, az elmúlt évben 

bevezetett MODULO rendszeren keresztül, vagy a járványügyi korlátozások 

megszűnését követően személyesen, a 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1. 

szám alatt található diszpécserszolgálaton.  

Az ürítés-töltéssel kapcsolatos díjak alapértelmezetten a társasházat vagy a 

lakásszövetkezetet terhelik, amely önmaga helyett díjfizetőt is megjelölhet. 

A társasház vagy szövetkezet általi díjfizetés 15 napos határidőre, átutalással 

történik. Díjfizető megjelölése esetén az ürítés-töltés a szolgáltatási díj 

kiegyenlítését követően kezdhető meg. A díjfizetés a járványügyi korlátozások 

megszűnéséig csak átutalással, azt követően személyesen is, a Székesfehérvár, 

Honvéd u. 1. sz. alatti ügyfélszolgálati pénztárában teljesíthető.  

Az ürítés-töltéssel kapcsolatos aktuális díjak a SZÉPHŐ Zrt. honlapján 

(Hőszolgáltatási ügyfelek / Műszaki információk, tudnivalók / Vállalkozási díjak 

menüpont alatt) érhetők el. 

https://ugyfelszolgalat.szepho.hu/


Szeptember 15. és május 15. között a rendszer ürítésére – a jogszabályi 

előírásban szereplő rendelkezésre állás biztosítása érdekében – kizárólag 

meghibásodás esetén kerülhet sor. Az ürítést megelőzően a SZÉPHŐ Zrt. 

szakemberei a hiba tényét a helyszínen ellenőrzik.  

A hiba felmérésének akadályoztatása esetén, illetve a fűtési rendszer leürítését 

megalapozó probléma hiányában a távhőszolgáltató az ürítést 

megtagadhatja, és a díjfizető részére plusz kiszállási díjat számláz ki.  

Május 15. és szeptember 15. között a nem hibaelhárítás céljából megrendelt 

ürítés-töltés munkanapokon 8.00 és 16.00 között történik. Természetesen 

indokolt esetben, a megrendelő külön kívánságára, lehetséges ettől eltérő 

időszakban is ürítést-töltést végezni, viszont ebben az esetben a 

távhőszolgáltató emelt díjat számol fel. Ennek mértékét a SZÉPHŐ Zrt. honlapján 

elérhető és életbe lépő hatályos díjjegyzék tartalmazza.  

Díjfizető megjelölése esetén a SZÉPHŐ Zrt. csak a 15 napnál nem régebbi, a 

Megbízott által aláírt megrendelő lapot tudja befogadni. 

A rendszer leürített állapotának javasolt maximális időtartama – a 

meghibásodás kockázatának csökkentése érdekében – kettő hét. A javasolt 

időtartamot meghaladó ürítettségből fakadó hibák elhárítása, az ingatlan 

belső rendszerének javíttatása az érintett Megbízott feladata. Amennyiben 

szükséges a rendszert egymást követően többször leüríteni, célszerű a két 

beavatkozás között minimum 30 napot hagyni. 

A SZÉPHŐ Zrt. a rendszer visszatöltését, a javításon vagy felújításon átesett 

szakasz/szakaszok szemrevételezését követően, a Megbízott helyszíni, írásbeli 

nyilatkozata alapján kezdi meg. A nyilatkozat hiányában a szolgáltató a 

rendszer feltöltését megtagadhatja, illetve a sikertelen töltési folyamat miatt – 

az ürítési-töltési díjon felül – a plusz kiszállás díját a megrendelő, vagy a díjfizető 

felé kiszámlázza. A szemrevételezés alkalmával megállapított, feltételezett 

szerelési hiba ténye az ürítés-töltési folyamat végrehajtásától függetlenül 

feljegyzésre kerül. A nem megfelelő szerelésről – az ingatlantulajdonos 

hozzájárulása esetén – fényképes jelentés készül, amelyről a Megbízottat 

értesítjük.  

A fűtési rendszer biztonságosabb üzemeltetése érdekében a társasház 

szekunder rendszerének legfeljebb hat darab egymást követő ürítése után, de 

legkésőbb öt évente, a rendszer karbantartási célú átmosása javasolt. 

További kérdések esetén készséggel állunk rendelkezésükre. 

 

Székesfehérvár, 2021. május 07.  

Tisztelettel: 

SZÉPHŐ Zrt. 
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