
Számlamagyarázat
Tisztelt Ügyfelünk!

Amennyiben Önnek egyenletes díjfizetés szerinti számlázás 
alapján állítjuk ki a távhőszámlákat, kérjük, fordítsa meg a ke-
zében lévő kiadványt, ugyanis ezen számlázási módról a tájé-
koztató anyag belső oldalain olvashat.  

A hőközpontban mért fogyasztás alapján tör-
ténő díjfizetés

A havonkénti mérés szerinti  számlázás alapján  történő 
díjfizetés lényege:
Azon díjfizetők részére, akik a havonkénti mérés és elszámo-
lás szerinti díjfizetési mód mellett döntenek, havonta, a hőköz-
pontban mért hőmennyiségből a közös képviselő/képviselet 
rendelkezésének megfelelő díjszétosztási arányokkal megha-
tározott hőmennyiség hődíja kerül elszámolásra a számlákon.
Az épület hőfelhasználásától függően a fűtött, illetve a nem 
fűtött hónapok hődíjelszámolásait tartalmazó számláiban, az 
ingatlanra jutó hő mennyisége különbözik, ebből adódóan táv-
hőszámlák végösszege is eltérhet. 

Fogalmak: 
Alapdíj: az alapdíj a távhőszolgáltatás folyamatos igény-
bevételének lehetőségéért a naptári évre fizetendő éves díj, 
mely 12 egyenlő része osztva, havonta kerül elszámolásra. 
Az alapdíj összege tehát minden hónapban azonos, független 
a díjfizetés módjától, illetve az ingatlanra meghatározott tény-
fogyasztás mértékétől.
Fűtési célú hődíj: az épület fűtési hőfogyasztásából az ingat-
lanra jutó, a közös képviselet által megadott aránnyal megha-
tározott hőfogyasztás hődíja. 
Melegvízkészítési  célú  hődíj: az épület melegvízkészítési 
célú hőfogyasztásából az ingatlanra jutó, a közös képviselet 
által megadott aránnyal meghatározott melegvízkészítési célú 
hőfelhasználás hődíja.
A közös képviselet által megadott arány (%) távhőszámláin 
a „Szorzó tényező” megnevezésű oszlopban kerül feltün-
tetésre.
A havonkénti mérés tehát az épület hőfelhasználását hitelesen 
mérő hőközponti hőmennyiségmérő leolvasását jelenti. 

Amennyiben a radiátorokra fűtési költségosztók kerültek felsze-
relésre, azok rendszeres időközönként történő leolvasására és 
kiértékelésére egy ezen tevékenység ellátására szakosodott 
céggel, a felhasználói közösség nevében, a közös képviselet 
köthet szerződést. A költségosztók leolvasási értékei alapján 
meghatározott fűtési arányt a közös képviselő jogosult megadni 
társaságunk részére az ingatlanra jutó fűtési hőmennyiségek 
havonkénti meghatározásához és elszámolásához. Az ingat-
lanban lévő mellékvízmérők adatait is a közös képviselet veheti 
figyelembe, az épület által melegvízkészítési célra felhasznált 
hőmennyiség díjfizetők közötti szétosztásakor. 

Távhőszámlák (elszámoló számlák) tartalma:
A havi számlák alapdíjat és a szolgáltatástól (fűtés és/vagy 
vízfelmelegítés) függően fűtési és/vagy melegvízkészítési célú 
hődíjat tartalmaznak.

A tárgyhavi számláiban szereplő tételek az alábbiak:
• alapdíj (összege minden hónapban azonos);
• árengedmény (lakossági fogyasztók esetén az alapdíj után 

érvényesített, jelenleg 10% mértékű engedmény, de szere-
pelhet egyéb alapdíjkedvezmény is a számlán);

• fűtési célú hődíj;
• melegvízkészítési célú hődíj.

Távhőszámláin az alapdíj mindig a fizetési határidő hónap-
jára vonatkozik, tehát tárgyhavi. A hődíj azonban a tárgyhavi 
alapdíjtól eltérően, egy korábbi időszakra vonatkozik, hiszen 
az a hőmennyiségmérők leolvasását követően kerül megha-
tározásra. 
Számlázási módot a Díjfizető az elszámolási időszak alatt egy-
szer változtathat. Tulajdonosváltozás esetén – akkor is, ha tört 
időszakról van szó – az új tulajdonos nyilatkozhat a számlázási 
módról. Ezzel párhuzamosan megjegyezzük, hogy a havon-
ta fizetendő alapdíj, illetve az éves szinten kiszámlázásra ke-
rülő távhőszolgáltatási díj összege  mind az egyenletes, mind 
pedig a hőközpontban mért alapján történő díjfizetési mód 
esetén azonos.



Tisztelt Ügyfelünk!

Társaságunk számára kiemelten fontos Ügyfeleink elége-
dettsége, ezért folyamatosan vizsgáljuk a beérkező megke-
resések összetételét, illetve felmérjük Díjfizetőink véleményét 
a FŐTÁV Zrt. által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban.  
Tapasztalataink alapján Díjfizetőink részéről igény merült fel 
a kiállított távhőszámlák tartalmának közérthető magyaráza-
tára. Bízunk benne, hogy e rövid tájékoztatóval sikerül a táv-
hőszámlák értelmezéséhez segítséget nyújtanunk, különös 
tekintettel arra, hogy hamarosan postázásra kerülnek az éves 
elszámoló számlák.
A kiadványt úgy szerkesztettük, hogy a számlázási módtól 
függetlenül minden Ügyfelünknek hasznos legyen.  
Amennyiben Önnek havonkénti mérés alapján állítjuk ki a táv-
hőszámlákat, azaz havonta, a fogyasztás függvényében 
más-más összegű távhőszámlákat kap kézhez, kérjük, fordít-
sa meg a kezében lévő kiadványt, ugyanis ezen számlázási 
módról a tájékoztató anyag hátoldalán olvashat. 

Az egyenletes díjfizetés

Az egyenletes (részszámlás) díjfizetés lényege:
A részszámlákban szereplő részhőmennyiségeket az elő-
ző időszak tényfogyasztása határozza meg, jelen esetben 
a 2014. május 1. és 2015. április 30. közötti időszak tényfo-
gyasztásának 1/12-ed része alapján történt a számla kiállítá-
sa, 11 hónapon keresztül.
A fenti elszámolási időszak díjfizető-változás vagy a díjfizető 
által kezdeményezett díjfizetésimód-változás esetében 12 hó-
napnál rövidebb is lehet.
A 2016. április 30-ával lezárt elszámoló számlában a tényle-
ges éves hőfelhasználás és a 11 db részszámlában már ki-
számlázott hőmennyiség különbségét jelenítjük meg, továbbá 
feltüntetjük a júniusi számlatételeket is (júniusi alapdíj, áprilisi 
tényfogyasztás hődíja). 

Fogalmak: 
Alapdíj: a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének le-
hetőségéért a naptári évre fizetendő éves díj, mely 12 egyenlő 
részre osztva, havonta kerül számlázásra. Az alapdíj összege 
tehát minden hónapban azonos, független a díjfizetés módjától, 
illetve az ingatlanra meghatározott tényfogyasztás mértékétől.  
Fűtési  és/vagy  melegvízkészítési  célú  hődíjrészfizetés:  
a fűtési és vízfelmelegítési célú hő részmennyisége, mely a fen-
tiekben említett módon kerül meghatározásra. Amennyiben 
a részszámlázás kezdő időpontja eltér az adott időszak első hó-
napjától (májustól), akkor az egyhavi részszámlákon elszámolt 
fűtési célú és/vagy melegvízkészítési célú részhőmennyiség 
meghatározásánál figyelembe vett időszak is lerövidül. 
Tényfogyasztás: az épület által az adott időszakban felhasz-
nált hőmennyiségből az ingatlanra jutó fűtési és/vagy meleg-
vízkészítési célú hőfogyasztás, mely a közös képviselet által 
megadott aránnyal került meghatározásra.

Amennyiben a radiátorokra fűtési költségosztók kerültek felszere-
lésre, azok rendszeres időközönként történő leolvasására és kiér-
tékelésére egy erre szakosodott céggel, a felhasználói közösség 
nevében, a közös képviselet köthet szerződést. A költségosztók le-
olvasási értékei alapján meghatározott fűtési arányt a közös képvi-
selő jogosult megadni társaságunk részére, az ingatlanra jutó fűtési 
hőmennyiségek havonkénti meghatározásához és elszámolásá-
hoz. Az ingatlanban lévő mellékvízmérők adatait szintén a közös 
képviselet veheti figyelembe, az épület által melegvízkészítési cél-
ra felhasznált hőmennyiség díjfizetők közötti szétosztásakor. 

Részszámlák tartalma:
• alapdíj (összege minden hónapban azonos);
• árengedmény (lakossági fogyasztók esetén az alapdíj után ér-

vényesített, jelenleg 10% mértékű engedmény, de szerepelhet 
egyéb alapdíjkedvezmény is a számlán);

• a szolgáltatástól (fűtés és/vagy vízfelmelegítés) függően fűtési 
és/vagy melegvízkészítési célú részhőmennyiség és azok hő-
díja.

A részszámlák összege alapesetben minden hónapban azonos, 
azonban a végösszegben eltérést okozhatnak például a szociá-
lis támogatások, egy esetleges árváltozás vagy egy korábbi túlfi-
zetés számlán történő érvényesítése is. 
A részszámlák utolsó oldalán feltüntetésre kerül az épület hőfo-
gyasztásából a közös képviselet rendelkezése alapján az adott 
ingatlanra megállapított hőfogyasztás mint tényfogyasztás, 
továbbá a már kiszámlázott részhőmennyiségek és a tényfo-
gyasztás közötti különbözet is. Ebből adódóan Ön folyamatosan 
nyomon követheti, hogy a tényleges fogyasztáshoz képest Ön 

alul- vagy túlszámlázásban van–e, és ennek ismeretében mó-
dosíthatja a részszámlázási időszak alatt egy alkalommal társa-
ságunknál a részhőmennyiség mértékét. Ezzel kiküszöbölhető, 
hogy a tényfogyasztás és a részszámlák összegei közötti külön-
bözetet tartalmazó elszámoló számla, jelentős hőmennyiség-/
hődíjkülönbözetet (terhelést) tartalmazzon.

Elszámoló számla tartalma alapesetben:
A 2016. május végén kibocsátásra kerülő éves elszámoló szám-
la a következő díjtételeket tartalmazza:
• A 2015. július 1. és 2016. május 31. közötti időszakban a rész-

számlákban már kiszámlázott alapdíjakat (-) előjellel;
• továbbá az ugyanezen időszakra vonatkozó alapdíjakat;
• a 2015. május 1. és a 2016. március 31. közötti időszakban 

a részszámlákban már kiszámlázott fűtési és/vagy melegvíz-
készítési célú hődíjakat (-) előjellel;

• a fenti időszakban a hőközpontban mért – az épület által fel-
használt – fűtési és/vagy melegvíz-hőmennyiségből a közös 
képviselet által megadott aránnyal a lakásra jutó hőmennyisé-
get mint tényfogyasztást és annak hődíját;

• 2016. júniusi számlatételeket: 2016. júniusi alapdíj és 2016. 
április 1. és április 30. közötti időszak tényfogyasztásának 
hődíja.

Az egyenletes díjfizetés előnye:
Ez a számlázási mód valamennyi szolgáltatónál bevált számlá-
zási gyakorlat, amely a fogyasztók érdekeit szolgálja. Tervezhe-
tő, hiszen az egyenlő végösszegű részszámla fixen beállítható 
a család költségvetésébe, a téli időjárás havonkénti szélsőséges 
változása nem borítja fel a háztartás költségvetését.
Számlázási módot a Díjfizető az elszámolási időszak alatt egyszer 
változtathat. Tulajdonosváltozás esetén – akkor is, ha tört időszak-
ról van szó – az új tulajdonos nyilatkozhat a számlázási módról. 
Ezzel párhuzamosan megjegyezzük, hogy a havonta fizetendő 
alapdíj, illetve az éves szinten kiszámlázásra kerülő távhőszolgál-
tatási díj összege  mind az egyenletes, mind pedig a hőközpont-
ban mért alapján történő díjfizetési mód esetén azonos.


