
Segédlet a lakossági távhő számla értelmezéséhez  
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Segédletünkkel szeretnénk eligazodást nyújtani a távhő számla értelmezésében. A számlamagyarázatban 
szövegesen bemutatjuk az összes olyan tételt, amely az elszámoló, illetve a részszámlán megjelenhet. 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a számlamagyarázatunkban látható számlakép illusztráció, a rajta lévő 
adatok tájékoztató jellegűek. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Távhőszolgáltatási elszámoló számla  
 
1 A számla típusa ebben az esetben elszámoló számla, és 
2014 októberétől a számla sorszáma. 

2 A Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. cím és az ügyfélszolgálat 
elérhetősége. 

3 Számlafizető neve, értesítési címe. 

4 Fizetési információk: az ügyfél számára fontos 
információkat tartalmaz, az elszámolt időszakot, a fizetendő 
összeget, a számla fizetési határidejét. 
Amennyiben a fizetendő összeg negatív előjelű, jóváírást 
jelent. 

5 A felhasználó, elletve tulajdonos és a felhasználási helyre 
vonatkozó adatok, azonosítók. 

6 Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi 
CLXXXVIII. törvény értelmében kiemelt rovatban 
tájékoztatjuk ügyfelünket a rezsicsökkentéssel kapcsolatos 
információkról. 

7 A kitöltött és feladandó csekket látjuk. 

8 A számlával és fizetéssel kapcsolatos további információk, 
itt szerepel a vevő azonosító, valamint a fizetési mód. 

9 A részszámlákban érvényesített használati melegvíz 
alapdíj összesített elszámolása. Az egyenleg lehet pozitív, 
illetve negatív, attól függően, hogy a részszámlákban 
érvényesített mennyiségek összessége hogyan viszonyul a 
tényleges leolvasás során kapott adatokhoz. 

10 A részszámlákban érvényesített használati melegvíz 
hődíj összesített elszámolása. Az egyenleg lehet pozitív, 
illetve negatív, attól függően, hogy a részszámlákban 
érvényesített mennyiségek összessége hogyan viszonyul a 
tényleges leolvasás során kapott adatokhoz. 

11 A részszámlákban érvényesített használati melegvíz 
továbbszámlázott víziközmű-szolgáltatási díjainak 
összesített elszámolása. Az egyenleg lehet pozitív, illetve 
negatív, attól függően, hogy a részszámlákban érvényesített 
mennyiségek összessége hogyan viszonyul a tényleges 
leolvasás során kapott adatokhoz. Ez a pont a Szent István 
ltp. szolgáltatási területre nem vonatkozik, így a mindenkori 
számlán sem kerül megjelenítésre. 

12 A számlán szereplő tételek összesített adatai, valamint 
az esetleges egyéb támogatások összegének 
megjelenítése. 

13 A számlatételekkel összefüggő elszámoló mérő(k) adatai. 

14 A vevő (fizető) adott fogyasztási helyre nyilvántartott 
folyószámla egyenlege, amely tartalmazza a havi számla 
értékét is. 
 
 
 
 
 


