
Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbi segédlettel a számlaformátumon való eligazodást szeretnénk segíteni.
A számlamagyarázatban szövegesen mutatjuk be az összes olyan tételt, ami a számláján megjelenhet. Ha a számlával kapcso-
latban bármilyen további kérdése felmerül, ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a számlamagyarázatunkban látható számlakép illusztráció, a rajta lévő adatok csupán tájékoztató 
jellegűek.
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1
A számla típusa (ez lehet részszámla 
vagy elszámoló számla), példánya (lehet 
eredeti, másolat, stornó, vagy helyesbí-
tő), oldalszáma, sorszáma.

2 A PÉTÁV Kft. adatai, ügyfélszolgálatá-
nak címe, elérhetősége.

3 A számla címzettje és kézbesítési címe. 
Kérjük, tájékoztassa ügyfélszolgálatun-
kat, ha az értesítési címe változik.

4
Fizetési információk. A számla teljesítésére 
vonatkozó legfőbb információkat tartalmaz-
za: az elszámolt időszakot (csak hődíjat is 
tartalmazó elszámoló számlán szerepel, a 
hődíj elszámolt időszakát jelöli), a fizetendő 
összeget, és a számla fizetési határidejét.

5 A felhasználási hely tulajdonosára (felhasz-
nálójára) és a felhasználási helyre vonatko-
zó adatok, azonosítók.

6
Az egységes közszolgáltatói számlaképről 
szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 
értelmében lila színű kiemelt rovatban 
tájékoztatjuk ügyfelünket a rezsicsökken-
téssel kapcsolatos tudnivalókról.

7
Csoportos beszedési megbízás esetén a 
számlán itt egy tájékoztató szöveg 
informálja az ügyfelet a teendőiről. Csekkes 
fizetési mód esetén a tájékoztató szöveg 
helyett itt a kitöltött és feladandó csekket 
láthatjuk.

8

A számlával és fizetéssel kapcsolatos 
információk. Itt szerepel a vevő (fizető) 
azonosító, a vevő (fizető) neve és címe, a 
fizetési mód, a számla kelte, valamint az 
igénybe vett szolgáltatások megnevezése. 
Kérjük, hogy a számla átutalással történő 
kiegyenlítése esetén az átutalási megbízás 
„Közlemény” rovatának első sorában a 
számlaszámot, második sorában a vevő 
(fizető) azonosítót szíveskedjen feltüntetni.

9

A számlán szereplő szolgáltatások és azok 
díjainak felsorolása a tárgyhavi időszakra 
vonatkozóan. Az igénybe vett szolgáltatá-
soknak megfelelően ezek lehetnek 
távhőszolgáltatási (fűtési és vízfelmelegíté-
si), valamint közvetített víziközmű-szolgál-
tatási díjak: fűtési díj (a tárgyhavi időszak 
fűtési díjelőlege, vízfelmelegítési díj), a 
víziközmű-szolgáltatótól használati meleg-
víz előállítása céljából megvásárolt és 
továbbszámlázott vízdíj, szennyvízdíj és 
vízterhelési díj).

10
A bruttó számlaértékből – az egyes 
fizetendő összeget befolyásoló tételek (pl. 
támogatás, túlfizetés) figyelembevételével – 
számított fizetendő összeg. Itt található a 
számlában megjelenő ÁFA tételek ÁFA 
kulcsok szerinti összesítése is.

11
A vevő (fizető) adott felhasználási helyre 
nyilvántartott folyószámla egyenlege, 
amely tartalmazza a tárgyhavi számla 
értékét is.
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11 A számlatételekkel kapcsolatos hőmennyi-
ségmérő(k) mérési adatai.

10
A bruttó számlaértékből – az egyes 
fizetendő összeget befolyásoló tételek (pl. 
támogatás, túlfizetés) figyelembevételével – 
számított fizetendő összeg. Itt található a 
számlában megjelenő ÁFA tételek ÁFA 
kulcsok szerinti összesítése is.

12 A vevő (fizető) adott felhasználási helyre 
nyilvántartott folyószámla egyenlege, 
amely tartalmazza ezen számla értékét is.

13 A felhasználási hely energiafelhasználásá-
nak alakulása az előző elszámolási időszak-
hoz viszonyítva.

A számlán szereplő szolgáltatások és 
azok díjainak felsorolása az elszámolt 
időszakra vonatkozóan. Az igénybe vett 
szolgáltatásoknak megfelelően ezek 
lehetnek távhőszolgáltatási (fűtési- és 
vízfelmelegítési), valamint víziközmű-
szolgáltatási díjak. (Alapdíj: mért la-
kásnál a szolgáltatási szerződésben 
szereplő, évesen lekötött teljesítmény 
1/12-ed része, mért épület esetében az 
évesen lekötött teljesítményből a felhasz-
nálási helyre jutó teljesítmény 1/12-ed 
része. Hődíj: mért lakásnál a mérőhelyen 
elhelyezett hőmennyiségmérőn az 
elszámolt időszakban mért hőmennyiség 
és díja, épület esetében a hőközpontban/-
hőfogadóban elhelyezett hőmennyiség-
mérőn mért hőmennyiség felhasználási 
helyre jutó része és díja. Vízfelmelegítési 
díj, valamint a víziközmű-szolgáltatótól 
használati melegvíz előállítása céljából 
megvásárolt és kiszámlázott vízdíj, 
szennyvízdíj és vízterhelési díj.)
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Az elszámolási időszakban a használati 
melegvíz mérő(kö)n leolvasott és kiszámlá-
zott víziközmű-szolgáltatás díjtételei 
(ivóvíz-, szennyvíz-, és vízterhelési díjak), 
valamint az elszámolási időszak során ilyen 
jogcímen levont előlegek díja.

10

A használati melegvízmérőn mért mennyi-
ség és annak vízfelmelegítési díja. Ha az 
elszámolási időszakon belül a díjtétel 
módosul, akkor a mennyiség az árváltozás 
figyelembevételével megbontásra kerül. 
Hibás mérő esetén eltérhet a 13. pontban 
feltüntetett mennyiségtől, ilyen esetben – a 
szolgáltató Üzletszabályzatában foglaltak 
alapján – a méretlen időszakra meghatáro-
zott melegvíz mennyiséget, és annak díját 
is tartalmazza.

14 A vevő (fizető) adott felhasználási helyre 
nyilvántartott folyószámla egyenlege, 
amely tartalmazza ezen számla értékét is.

A használati melegvíz elszámolási 
időszakának részszámláiban kiszám- 
lázott vízfelmelegítési díj előlegek.9

12
A bruttó számlaértékből – az egyes 
fizetendő összeget befolyásoló tételek (pl. 
támogatás, túlfizetés) figyelembevételével – 
számított fizetendő összeg. Itt található a 
számlában megjelenő ÁFA tételek ÁFA 
kulcsok szerinti összesítése is.

13 A felhasználási helyen beépített használati 
melegvízmérő(k) adatai.


