
 

Segédlet a lakossági távhőszámla 

értelmezéséhez 

Távhőszolgáltatási részszámla 

 

 

 

Számla típusa (lehet részszámla, vagy elszámoló 

számla), példánya, oldalszáma, sorszáma. 

A Salgó Vagyon Kft. adatai, ügyfélszolgálati 

elérhetősége. 

A számlafizető neve, értesítési címe. Kérjük, 

tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, ha az értesítési 

címe megváltozik. 

Az időszak, melyre a számla vonatkozik, a számla 

fizetendő összege és a fizetési határidő, amely 

napig ezen összegnek be kell érkeznie 

társaságunkhoz. 

A felhasználó (tulajdonos) és a felhasználási helyre 

vonatkozó adatok, azonosítók. 

A rezsidíj csökkentése nélkül számolt díj, a 

rezsicsökkentés miatti megtakarítás összege jelen 

számlában, valamint 2013.01.01.-től a jelen 

számlázási időszak végéig összesen.  

A számla és a fizetés további információi: vevő 

azonosító, számla sorszáma, fizetési mód.  

A számla összegének megállapításakor figyelembe 

vett részfizetésenként számlázott fűtési célú 

hőmennyiség. 

Fűtési célú költségek: a számla összegének 

megállapításakor figyelembe vett alapdíj és fűtési 

hődíj részfizetés. 

A számla összegének megállapításakor figyelembe 

vett m3 egységben kiszámlázott használati meleg 

víz részfizetés.  

Bruttó számlaérték összesen: a számla végösszege 

és a fizetendő összeget befolyásoló egyéb tételek 

(befizetés, támogatás, stb). 

A vevő (fizető) nyilvántartott folyószámla 

egyenlege, amely tartalmazza a jelen számla értékét 

is. 

A vízmelegítési díj hőenergiában (GJ) kifejezve. 

Megmutatja, hogy a számlasoron szereplő 

vízmennyiség felmelegítéséhez mennyi energia 

szükséges. 



 

Segédlet a lakossági távhőszámla 

értelmezéséhez 

Távhőszolgáltatási elszámoló számla 

 

 

 
 

Számla típusa (lehet részszámla, vagy elszámoló 

számla), példánya, oldalszáma, sorszáma. 

A Salgó Vagyon Kft. adatai, ügyfélszolgálati 

elérhetősége. 

A számlafizető neve, értesítési címe. Kérjük, 

tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, ha az értesítési 

címe megváltozik. 

A felhasználó (tulajdonos) és a felhasználási helyre 

vonatkozó adatok. azonosítók. 

Az időszak, melyre a számla vonatkozik, a számla 

fizetendő összege és a fizetési határidő, amely 

napig ezen összegnek be kell érkeznie 

társaságunkhoz. 

A rezsidíj csökkentése nélkül számolt díj, a 

rezsicsökkentés miatti megtakarítás összege jelen 

számlában, valamint 2013.01.01.-től a jelen 

számlázási időszak végéig összesen.  

A számla és a fizetés további információi: vevő 

azonosító, számla sorszáma, fizetési mód.  

A számlán szereplő szolgáltatásoknak és azok 

díjainak időszakonkénti részletezése. 

A számlatételekkel kapcsolatos elszámoló mérők 

adatai. 

A vevő (fizető) nyilvántartott folyószámla 

egyenlege, amely tartalmazza a jelen számla értékét 

is. 

Hő elszámolás esetén az előző év azonos 

időszakának hőfogyasztása. 

Jelen számlában elszámolt fűtési célú hő fogyasztás 

összehasonlítása az előző év azonos időszakának 

felhasználásával.  


