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A számlával illetve a számlázással kapcsolatos szakkifejezések magyarázata: 

 Fogyasztási, elszámolási időszak: a szolgáltatás igénybevételének időtartamát jelzi. 

 Felhasználó adatai: az a személy, akinek a távhőszolgáltatási díjat kiszámlázzuk. A 

Felhasználó lehet tulajdonos, albérlő vagy lakó. A Felhasználó címe az a levelezési cím, ahova 

a számla kiküldését kérte, ez írásban bármikor módosítható ügyfélszolgálatunkon. 

 Felhasználási hely címe: az a cím, ahol a távhőszolgáltatást a felhasználó igénybe veszi. 

 Felhasználó azonosító száma: a Fizető azonosítására szolgál. 

 Hőközpont azonosító: a felhasználási helyet ellátó hőközpont szolgáltatónál nyilvántartott 

azonosító száma. 

 Rezsidíj csökkentés: a rezsidíj csökkentése nélkül számolt díj, valamint a rezsicsökkentés 

miatti megtakarítás mértéke jelen számlában, valamint a megtakarítás mértéke 2013.01.01-től 

a jelen számlázási időszak végéig összesen. 

 Számla sorszáma: a számla egyedi azonosítására szolgál. 

 Teljesítés időpontja: folyamatos szolgáltatás esetén az általános forgalmi adóról szóló 2007. 

évi CXXVII. törvény értelmében a számla teljesítésének időpontjának meg kell egyeznie a 

fizetési határidővel. 

 Számla kelte: a számla készítésének időpontja. 

 Fizetési határidő: a számla befizetésének határideje. Késedelmes befizetés esetén a Ptk. 6:48. 

§-nak megfelelően napi kamatot számítunk fel a tőketartozás kiegyenlítésnek napjáig. 

 Fizetés módja: Csekkes befizetés, átutalás, pénztári befizetés vagy csoportos beszedés. A 

számlához csatolt csekkszelvényen szereplőtől eltérő összegű befizetésre lehetőség van egyedi 

átutalással vagy ügyfélszolgálatunkon. 

 Alapdíj: Az alapdíj olyan éves díj, amelyet a díjfizető a fűtési időszakon kívül is fizet a 

távhőszolgáltatás igénybevételéért és/vagy annak rendelkezésre állásáért. Az alapdíjat a 

lakossági és egyéb felhasználó az épület fűtött légtérfogata (lm3) után köteles megfizetni. Az 

alapdíj mindig előre fizetendő, a számlában az adott hó első napjától utolsó napjáig tartó 

időszakra számlázzuk. Ez a számlán a fogyasztási időszaknál látható. 

 Fűtés célú hődíj előleg: a díjfizetőknek a tárgyévet megelőző fűtési idényben felhasznált 

hőenergia mennyisége alapján fűtési hődíjelőleget kell fizetni havi gyakorisággal minden 

fűtési szezonban. A 2005. évi XVIII. törvény hatályba lépésével a fűtési szezon minden év 

szeptember 15-től tárgyévet követő év május 15-ig tart. A fűtési szezon hivatalos 

időtartamának módosítása úgy lehetséges, hogy a lakóközösség képviselője (Felhasználó) 

írásban, vagy személyesen bejelenti az időpont módosítási igényét a távhőszolgáltató részére. 

 Vízfelmelegítési célú költségek: a számla összegének megállapításakor figyelembe vett 

melegvíz felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség (1 m3 = 0,2385 GJ). 

 Víziközmű-szolgáltatási díjak: a számla összegének megállapításakor figyelembe vett, 

használati melegvíz készítéshez felhasznált, m3 egységben továbbszámlázott részfizetés. 

 Hőközponti és épület felhasználási adatok: a felhasználási helyet ellátó hőközpont 

számlakészítéskor rendelkezésre álló adatai: részszámlázás esetén a mérőazonosítók, 

elszámoló számla esetén az elszámolási időszak tényleges mérőállás adatai is. 

 

 

 

 

 


