
Tájékoztató a lakossági távhőszolgáltató elszámoló számla értelmezéshez 

 

1. Szolgáltatóra vonatkozó általános információk, 

ügyfélszolgálat elérhetőségei 

 

2. Számla megnevezés, példányszám, számla sorszáma 

 

 

3. Számlafizető értesítési címe 

 

4. Számla főbb adatai, fizetési információk: 

- Elszámolási időszak 

- Fizetendő összeg 

- Fizetési határidő 

 

5. Felhasználóra, tulajdonosra és felhasználási helyre 

vonatkozó adatok: 

- Felhasználó azonosító száma 

- Felhasználó neve 

- Felhasználó címe 

- Felhasználási hely címe 

- Hőközponti azonosító  

 

6. Rezsidíj csökkentésre vonatkozó információk: 

- Rezsidíj csökkentése nélküli fizetési kötelezettség 

- Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás a 

távhőszolgáltatásból 

- 2013. január elseje óta távhőszolgáltatásban elért 

megtakarítás összesen 

- Az elszámolási időszakban történő megtakarítás a 

víziközmű-szolgáltatásból 

- 2013. július elseje óta a víziközmű-szolgáltatásból elért 

megtakarítás összesen 

- Ebben az elszámolási időszakban a megtakarítás 

összesen 

 7. A számla pénzügyi rendezéshez – típustól függően 

csekknyomtatvány QR kóddal ellátva, vagy egyéb esetekben 

(átutalás, csoportos beszedés) információ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vevőre és számlára vonatkozó, illetve fizetéssel 

kapcsolatos információk 

 

2. Számlarészletező – Fűtési célú költségek 

 

Alapdíj: A lakás nagysága, légköbmétere után fizetendő 

díj. Az alapdíj a távhőszolgáltatás azon állandó költségeire 

biztosít fedezetet, amelyek a hőtermelő és hőszolgáltató 

berendezések, távhővezetékek folyamatos és biztonságos 

üzemeltetése érdekében merülnek fel. Tulajdonosi döntés 

értelmében a nyári hónapokra (június-augusztus) nem 

történik alapdíj számlázás. 

 

Hődíj: A tényleges mérésen alapuló, a felhasználó által a 

teljes fűtési idényben felhasznált hő mennyisége. 

 

Részszámlákban elszámolt hődíj: Ez a tétel negatív 

előjellel szerepel a számlán, a fűtési idényben kiszámlázott 

részszámlák összege. 

 

Fizetendő hődíj: A tényleges mérésen alapuló hődíj és a 

részszámlákban elszámolt fűtés célú hődíjak különbözete. 

 

Fűtési célú fizetendő költségek összesen: a fizetendő 

alapdíj és a fizetendő hődíj összege. 

 

3. Vízmelegítési célú költségek 

 

Alapdíj: A lakás nagysága, légköbmétere után fizetendő 

díj. 

Tulajdonosi döntés értelmében a nyári hónapokra (június-

augusztus) nem történik alapdíj számlázás. 

 

Hődíj: A lakásban felszerelt melegvízmérő leolvasási adata 

alapján felmelegített víz mennyisége és az egységár 

szorzata. 

 

Részszámlákban elszámolt hődíj: A felhasználási 

időszakban részszámlánként számlázott mennyiség.  

 

Fizetendő hődíj: A hődíj és a részszámlákban elszámolt 

hődíj különbözete. 

 

4. Víziközmű –szolgáltatási díjak (csatornadíj): 

A víziközmű – szolgáltatótól megvásárolt és közvetített 

szolgáltatásként továbbszámlázott víziközmű-szolgáltatás 

díja a fogyasztási időszakra vonatkoztatva. 

 

5. Fizetendő összeg 

Kerekítés 

A szolgáltatások nettó értéke (adóalap)+ a felszámított 

ÁFA % , bruttó számlaérték összesen.  

Az Egyéb tétel soron támogatás jóváírása, egyéb túlfizetés 

szerepelhet, mely a számla fizetendő értékét csökkenti. 

 

6. Hőközponti és épület felhasználási adatok 

 

A hőközpontban beépített hőmennyiségmérő adatai a 

számlában szereplő fogyasztási időszakban. Nyitó-záró 

mérőállás, fogyasztás GJ-ban. 

 

7. Tájékoztató adatok 

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla 

kibocsátásakor: tartalmazza a havi számla értékét és a 

fennálló tartozás vagy túlfizetés összegét. 

Tájékoztatás az előző év azonos időszakának 

hőfogyasztásáról. 

A melegvíz mérővel rendelkező díjfizetők felhasználási 

adatai az elszámolást érintő időszakban. Nyitó-záró óra 

állás, fogyasztás m3-ben. Elszámoló számla esetén kerül 

feltüntetésre a nyitó és záró melegvízmérő óraállása, -

fogyasztás m3-ben, -ügyfélközlés vagy leolvasás alapján. 
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