
<XX> <XXXXXXXXXXXXXXXX> <XXXX>   <XX>  <XX>

<XX> <XXXXXXXXXXXXXXXX> <XXXX>   <XX>  <XX>
XXXXXXX      XXX     XX

1.

4.

5.

7.

2.

3.

8.

6.

SZÁMLAMAGYARÁZAT

1. A Veolia csoporthoz tartozó
 távhőszolgáltató cég adatai

6. Hőközpont
azonosító
Az épületet ellátó
hőközpont
azonosítója

7. A számla 
ellenértékét a 
�zetési határidő 
napjára kell 
kiegyenlíteni. 
Amennyiben a 
számla 
kiegyenlítése 
nem történik 
meg a jelölt 
dátumig, a 
díj�zető �zetési 
késedelembe 
esik, amely után 
kamatot 
számolunk fel.

8. QR-kód
Készpénzkímélő 
�zetési lehetőség 
mobiltelefon 
használatával.

A Veolia Energia Magyarország Zrt. és leányvállalatai Magyarországon megközelítőleg 21 ezer lakásban és 13 
településen (Ajka, Érd, Budapest, Szilas park, Zirc, Celldömölk, Nyergesújfalu, Dombóvár, Siklós, Dorog, Esztergom, 
Tata, Cegléd, Algyő) nyújtanak távhőszolgáltatást. A számlamagyarázat egységesen készült el, ezért a tételek 
megnevezései eltérőek lehetnek. Amennyiben a számlamagyarázón szereplő tételek közül valamelyik az Ön 
számlájában nem szerepel, annak oka a fentiekből adódik. Ha a jelen leírásnál bővebb fogalommagyarázatot szeretne 
kapni számlájával kapcsolatban, keresse fel honlapunkat a tavho.veolia.hu címen! A nyitóoldalon válassza ki a 
szolgáltatóját, majd a képernyő bal oldalán található menüben kattintson a Számlamagyarázat menüpontra.

5. Fizetendő 
összeg

Az elszámolt 
időszakban 
igénybe vett 
szolgáltatásért 
�zetendő 
összeg

4. Elszámolt 
időszak

A számlában 
elszámolt 
hődíj időszaka

2. A számla sorszáma
A számla egyedi azonosítója

3. Felhasználóazonosító 
száma

Díj�zető azonosítói ügyintézés 
esetén:
UXXXXX: ügyfélkód
FXXXX: felhasználási hely kódja
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9.

10.

9. Nyilvántartás 
szerinti 
folyószámla 
egyenlege

Aktuálisan fennálló 
számlatartozás, 
amely az 
esetlegesen 
korábban felmerült 
kamattartozásokat 
és késedelmes 
�zetésből származó 
egyéb költségeket 
nem tartalmazza.

Fűtési célú költségek Távhőszolgáltatás esetén a fűtési szolgáltatás biztosításának alapját képező díjak, amelyeknek 
díjtételei az alábbiak közül szerepelhetnek az Ön számláján:

Alapdíj 
A távhőszolgáltatás biztosításához szükséges infrastruktúra fenntartásáért, a távhőszolgáltatás 
rendelkezésre állásért �zetendő díj, amelyet a felhasználó havonta �zet a lakása térfogata (lm3) 
alapján. Az alapdíj a távhőszolgáltató működési költségeit tartalmazza.

Hődíj Fűtési célú hőfelhasználás költsége.

Vízfelmelegítési 
célú költségek

A hálózati víz felmelegítésének díja, amelynek díjtételei az alábbiak közül szerepelhetnek 
az Ön számláján:

Alapdíj 
A használati melegvíz biztosításához szükséges infrastruktúra fenntartásáért, a rendelkezésre 
állásért �zetendő díj, amelyet a felhasználó havonta �zet a lakása légtérfogata (lm3) alapján. 
Az alapdíj a szolgáltató működési költségeit tartalmazza. 

Hődíj A hálózati víz felmelegítésének díja.

Víziközmű-szolgáltatási 
díjak

Amennyiben a szolgáltatás közvetített víziközmű-szolgáltatást is tartalmaz, úgy a vízmű költségei 
a szolgáltató számlájában jelennek meg, amelyeknek díjtételei az alábbiak közül szerepelhetnek 
az Ön számlájában:

Vízmérőn mért 
ivóvízfogyasztással 
arányos díj

A használati melegvíz-szolgáltatás hálózati víz-, csatorna- és környezetterhelési díja, amennyiben 
annak rendelkezésre bocsátója a távhőszolgáltató.

10. Fogalommagyarázat
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