
SZÁMLAMAGYARÁZAT

Ügyfél neve 
és címe

1. A Veolia csoporthoz tartozó 
távhőszolgáltató cég adatai

2. A számla sorszáma 

3. Felhasználóazonosító 
száma

A számla egyedi azonosítója.

Díjfizető azonosítói 
ügyintézés esetén:

AXXXX: ügyfélkód
BXXXX: felhasználási hely 
kódja

1.

4.

5.

7.

2.Cég Neve Kft.

Szolgáltató adatai

AXXXX - BXXXX

EXXXX

3.

8.

9.

4. Elszámolt 
időszak 

A számlában 
elszámolt hődíj 
időszaka.

5. Fizetendő 
összeg

Az elszámolt 
időszakban 
igénybe vett 
szolgáltatásért 
fizetendő 
összeg.

6. Hőközpont-
azonosító

Az épületet ellátó 
hőközpont 
azonosítója.

Ügyfélszolgáltai elérhetőségek

Készpénzkímélő 
fizetési lehetőség
mobiltelefon 
használatával.

6.

8. QR-kód

9. Megtakarítási információk

2018.09.01-2018.09.30

2018.10.10.
5465 Ft

7. Fizetési 
határidő

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

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

A számla 
ellenértékét a 
fizetési 
határidő 
napjára kell 
kiegyenlíteni. 
Amennyiben 
a számla 
kiegyenlítése 
nem történik 
meg a jelölt 
dátumig, a 
díjfizető 
fizetési 
késedelembe 
esik, amely 
után kamatot 
számolunk 
fel.

7. Fizetési
határidő

- Távhőszolgáltatásból az adott számlázási időszakban és 2013. január 1-je óta,
- közvetített vízmű-szolgáltatásokból az adott elszámolási időszakban és 2013. július 1-je óta a rezsicsök-
kentés eredményeképpen elért megtakarítás összege.
- Számítása: adott időszakban a rezsicsökkentés nélkül fizetendő bruttó végösszeg és a rezsicsökkentéssel 
fizetendő bruttó végösszeg különbözete.



XXXXXX számú vízmérőn mért ivóvíz
fogyasztással arányos díj

14.

10.

15.

16.

17.

20.

19.

14. Szorzó-
tényező

A közös haszná-
latú fűtött 
helyiségek (pl. 
lépcsőház) és a 
fűtött garázsok 
esetében a 
hőfelhasználás 
felosztása során 
az önkormány-
zati rendeletben 
megállíapított 
mérséklő hatás. 

19. Nyilvántartás
szerinti folyószámla
egyenlege

11. Vevő (fizető) azonosító

11.

12.
13.

10. Szerződés
folyószámla 
Megegyezik az 
ügyfélkóddal. Ez 
a folyószámla 
tartalmazza az 
ügyfél befizetéseit 
és tartozásait. 

15. Fizetési mód

A fizetendő összeg
kiegyenlítésének 
módja.

16. Elszámolt
fogyasztás
Adott időszakban
felhasznált hő
mennyisége. (GJ)
(m³)

17. Fűtési célú
költségek / 
Vízfelmelegítési
célú költségek/
Vízközmű-
szolgáltatási díjak
Részletesen a 
3. oldalon.

18. Kerekítési
különbözet és
áfa összesítője /
Kerekítés

A számla egyedi azonosítója.

12. Számla kelte
A számla kiállításának
dátuma.

13. A szolgáltatás megnevezése
Az igénybe vett szolgáltatás
megnevezése.

Kerekítési különbö-
zet: a zárt számlá-
zási rendszer 2 
tizedes jegy 
pontossággal, így a 
fizetendő összeg a 
kerekítési különbö-
zettel pontosításra 
kerül.
Számla áfa össze-
sítő (Ft)
A számlában 
szereplő díjtételek
összesített áfája, a 
díjtételeket terhelő 
áfa mértéke szerinti 
bontásában.

18.

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

20. Hőközponti és épületfelhasználási
adatok
Az elszámolás alapját képző használati melegvíz-mérő 
és hőmennyiségmérő záró és nyitó adatai, a kettő 
különbsége, melynek díjtételei az alábbiak lehetnek:
- hőközpontban mért fogyasztás,
- használati melegvíz-mérőn mért fogyasztás,
- hőmennyiségmérőn mért fogyasztás.



A Veolia Energia Magyarország Zrt. és leányvállalatai (Bakonyi Erőmű Zrt., CELLHŐ Kft., DISTHERM Kft., 
DOMBÓVÁRHŐ Kft., Érdhő Kft., PROMTÁVHŐ Kft., SIKLÓS-HŐ Kft., TATA ENERGIA Kft.) Magyarországon 14 ezer 
lakásban és 13 településen 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. 

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 állásáért fizetendő díj, amelyet a felhasználó havonta fizet 
a lakása térfogata (lm3) alapján. Az alapdíj a távhőszolgáltató működési költségeit 
tartalmazza. 

Hődíj A hőközpontban mért tényleges felhasználás lakásra jutó arányos része, esetenként 
időszakos bontásban. Az időszakos bontás az egységár változása mia� szükséges, hogy a 
felhasználók az ado� időszakokban érvényes hőegységár szerint fizessék fogyasztásukat. 

Hődíj részszámla Fogyasztási helyenként eltérő, az előző fűtési időszak felhasználása alapján számíto� átlag, 
melynek számlázása elszámolásig azonos mennyiséggel történik. 
A költségmegosztókkal rendelkező lakásoknál havonta a hőközpon� mérőn leolvaso� 
hőmennyiség a lakóközösség által meghatározo� arányok szerint vagy lm3 arányosan 
kerül felosztásra, melyet a fűtési időszakban előlegként fizetnek meg. 

Garázsfűtés alapdíj A fűtött garázsok esetében a távhőszolgáltatás biztosításához szükséges infrastruktúra 
fenntartásáért, a távhőszolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő díj. 

Lépcsőházfűtés részfizetés A társasház közös használatú tereinek fűtési költsége, az előző fűtési időszak 
felhasználása alapján számított átlag, melynek számlázása elszámolásig azonos 
mennyiséggel történik. 

Lépcsőházfűtés alapdíja A társasház közös használatú tereinek fűtési költsége, mely a lakások légtérfogata 
arányában oszlik meg a tulajdonosok között. A fűtési alapdíjhoz hasonlóan, tartalmát az 
abban foglalt díjak képezik. 

Gáz alapdíj A földgázhálózat használata után fizetendő teljesítmény- és rendszerhasználati éves 
díj, melyet a felhasználónak havonta kell fizetnie a lakások légtérfogata alapján. 

Egyéb szolgáltatás, javítás A felhasználók tulajdonában lévő rendszeren történő meghibásodáskori beavatkozás, 
javítás díja. 

Hőközpont üzemeltetés A tulajdonosi közösséggel a hőközpont üzemeltetésére kötött egyedi szerződés alapján, 
lm3 arányosan számlázott díj. 

Anyag- és adminisztrációs 
ktg. 

A felhasználók tulajdonában lévő rendszeren történő meghibásodáskori beavatkozás, 
javítás díja. 

Fűtés hődíj, átalány Mennyiségének megállapítása az előző elszámolási időszak mért fogyasztásának átlaga 
alapján történik, melynek számlázása azonos mennyiséggel történik havonta. (A 
lakások tényleges fogyasztása a tárgyhót követően a hőközpontban mért mérőállás 
alapján elszámolásra kerül.) 

Átalánydíjas karbantartás "Átalánydíjas szerződés keretén belül szolgáltatásunk kiterjed a következő elemekre: 
kiszállás, hibafeltárás, javaslattétel; szaktanácsadás szabályozott radiátorok 
működtetéséhez; fűtési rendszer átalakításához tanácsadás; fűtési rendszer ürítése-
töltése-légtelenítése; radiátorszelep-csöpögés (tömszelence); radiátorszelep-hollander 
csöpögése; automata légtelenítő szivárgáse-folyása; légvezetékszelep szivárgása-folyása; 
strangszabályozó tömszelence csöpögése; termosztatikus radiátorszelep előbeállítása; 
termosztatikus radiátor szelepszár leragadása; épület melegvízrendszerének mosatása; 
cirkulációs vezeték szabályozószelepének beállítása; sarokszelep csöpögése-szivárgása; 
melegvizes mérőóraszűrő-tisztítás.” 

Fűtési célú fizetendő költségek 
összesen 

Fűtési célú alapdíj és hődíj összesen. 

  
 
 



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

Alapdíj A használa� melegvíz biztosításához szükséges infrastruktúra fenntartásáért, a 
rendelkezésre állásért fizetendő díj, amelyet a felhasználó havonta fizet a lakása 
légtérfogata (lm3) alapján. Az alapdíj a szolgáltató működési költségeit tartalmazza. (A 
fűtés alapdíjhoz hasonló tétel.) 

Hődíj A hálóza� víz felmelegítésének díja. 
Hődíj részszámla A hálóza� víz felmelegítésének díja. Mennyiségének megállapítása az előző elszámolási 

időszak mért fogyasztásának átlaga alapján történik. 
Melegvíz Hődíj Átalány A hálózati víz felmelegítésének díja. Mennyiségének megállapítása az előző elszámolási 

időszak mért fogyasztásának átlaga alapján történik. 
Használati melegvíz átlag Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott mérték szerinti átalány. 
Egyéb szolgáltatás, javítás A felhasználó tulajdonában lévő rendszeren történő meghibásodáskori beavatkozás, 

javítás díja. 
HMV felfüggesztés 1 mérő 
(K) 

A használati melegvíz-szolgálatatás felfüggesztésének díja. 

Vízfelmelegítési célú fizetendő 
költségek összesen 

Vízfelmelegítési célú alapdíj és hődíj összesen. 

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

Ivóvízszolgáltatás alapdíj 
vagy átalánydíj 

Az ivóvízszolgáltatás biztosításához szükséges infrastruktúra fenntartásáért, a 
rendelkezésre állásáért fizetendő díj, amelyet a felhasználó havonta fizet a lakása 
légtérfogata (lm³) alapján. Az alapdíj a szolgáltató működési költségeit tartalmazza. (A 
fűtés alapdíjhoz hasonló tétel.) 

Számú vízmérőn mért 
ivóvízfogyasztással arányos díj 

A használa� melegvíz-szolgáltatás hálóza� víz-, csatorna- és környeze�erhelési díja, 
amennyiben annak rendelkezésre bocsátója a távhőszolgáltató. 

Szennyvízelvezetés és 
-tisztítás alapdíj vagy 
átalánydíj 

Csatorna alapdíj a fogyasztástól független, a fogyasztási helyen beépített bekötési 
vízmérő után, annak mérete alapján kell megfizetni. 

Elvezetett mennyiséggel 
arányos szennyvízdíj 

Mérőóra alapján elfogyasztott tényleges vízmennyiség után, a csatornahálózat 
fenntartásáért fizetendő díj. 

Áthárított vízterhelési díj A szennyvíz elvezetéséért és kezeléséért fizetendő szolgáltatási díj. 
HMV hidegvíz-átlag Az egyéni vízmérővel nem rendelkező díjfizetők önkormányzati rendeletben megállapított 

feltételezett vízcsatorna-szolgáltatása, amennyiben a használati melegvíz-szolgáltatáshoz 
a hálózati víz rendelkezésre bocsátója a távhőszolgáltató. 

Fizetendő víziközmű-
szolgáltatási 
díjak összesen 

Víziközmű-szolgáltatási díjak összesen. 

 


