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Szolgáltató neve: PÉTKOMM Kft. Teszt Elek  
Címe: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 2. Pétfürdő 
Adószáma: 11818203-2-19 Teszt utca 1. 
Bankszámlaszáma: 11748076-25506039-00000000 8105  

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 

8105 Pétfürdő, Berhidai út 2. 

Tel: +36 (88) 783-166 

petkomm@petkomm.hu 

 

 

 

 

 

  

Felhasználó azonosító száma: U0123 – F0123 

Felhasználó neve: Teszt Elek 

Felhasználó címe: 8105  Pétfürdő 

 Teszt utca 1. 

Felhasználási hely címe: 8105 Pétfürdő 

 Minta utca 60. 2. em. 2. 

Hőközpont azonosító: H0012 

Elszámolt időszak: 2019.02. 

Fizetendő összeg: 22 431 Ft 

Fizetési határidő: 2019.03.29. 

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az időszakban 

a következő fizetési kötelezettség terhelte volna távhőszolgáltatásból: 25 596 Ft 

A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása a távhőszolgáltatásból 

- ebben az elszámolási időszakban: 5 796 Ft 

- 2013. január 1-je óta összesen: 138 758 Ft 

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban 

a következő fizetési kötelezettség terhelte volna viziközmű-szolgáltatásból: 2 969 Ft 

A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása viziközmű-szolgáltatásból 

- ebben az elszámolási időszakban: 338 Ft 

- 2013. július 1-je óta összesen: 11 387 Ft 

Ebben az elszámolási időszakban összesen: 6 134 Ft 

(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.) 

 

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 10. §-

ának előírásai alapján, az alábbiakban szeretnénk a számlán feltüntetett tartalommal 

kapcsolatosan tájékoztatást nyújtani Önöknek. 

 Társaságunkra vonatkozó adatok, illetve Társaságunk ügyfélszolgálatának 

elérhetőségei 

 Díjfizető neve, levelezési címe 

  A Felhasználó adatai: 

 Felhasználó egyedi azonosító száma 

 Felhasználó neve, címe 

 Felhasználási hely címe, ahol a tényleges fűtés illetve melegvíz szolgáltatás 

történik 

 Elszámolt időszak: amely hónapra vonatkozóan a fűtés illetve melegvíz felhasználás 

elszámolása történt 

 Fizetendő összeg: a számla bruttó ellenértéke 

 Fizetési határidő: ameddig a számla fizetendő összegének Társaságunkhoz be kell 

érkeznie (a fizetési határidő nem azonos a csekk postán való feladásának 

határidejével. A postán feladott csekk ellenértéke a csekk feladásától számított 4-5 

napon belül érkezik be társaságunkhoz.) 

 A rezsicsökkentésnek köszönhetően elért megtakarítás részletezése 

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy elindult Társaságunk elektronikus 

ügyfélszolgálata. A regisztrációval és bejelentkezéssel kapcsolatos információ 

megtalálható a www.petkommkft.hu oldalon. 

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk ügyfélszolgálatán bankkártyával 

is kiegyenlítheti számlájának ellenértékét. 



  Oldalszám: 3/3 

Vevő (Fizető) azonosító: U0123 – F0123 

Vevő (Fizető) neve: Teszt Elek 

Vevő (Fizető) címe: 8105 Pétfürdő, Teszt utca 1. 

Vevő (Fizető) adószáma: 

   Teljesítés kelte: 2019.03.29. 

Számla sorszáma: 2019-009999 Számla kelte:  2019.03.09. 

Fizetési mód: Pénztár A szolgáltatás megnevezése: 

   Távhőszolgáltatás és közvetített víziközmű szolgáltatás 

 

   SZÁMLARÉSZLETEZŐ 

Elszámolt fogyasztás: 8,3800 GJ 

. 
Fűtési célú költségek  SZJ: 40.30.9 

Tétel 

megnevezése 

Fogyasztási 

időszak 

Szorzó- 

tényező 

Díjtétel alap 
Nettó díj 

(Ft) 

ÁFA 

(%) 

Bruttó díj 

(Ft) 
Mennyisége és 

mértékegysége 

Nettó egységára 

és mértékegysége 

Alapdíj 2019.02.01  2019.02.28 1,0000 153,5600 lm3 25,83 Ft 3 966,45 5 4 164,77 

Fizetendő alapdíj       4 164,77 

Hődíj 2019.02.01  2019.02.28 1,0000 6,3200 GJ 1 669,00 Ft 10 548,08 5 11 075,48 

Fizetendő hődíj       11 075,48 

Fűtési célú fizetendő költségek összesen       15 240,25 

. 

Vízfelmelegítési célú költségek  SZJ: 40.30.9 

Tétel 

megnevezése 

Fogyasztási 

időszak 

Szorzó- 

tényező 

Díjtétel alap 
Nettó díj 

(Ft) 

ÁFA 

(%) 

Bruttó díj 

(Ft) 
Mennyisége és 

mértékegysége 

Nettó egységára 

és mértékegysége 

Alapdíj 2019.02.01  2019.02.28 1,0000 1,0000 db 905,17 905,17 5 950,43 

Fizetendő alapdíj       950,43 

Hődíj 2019.02.01  2019.02.28 1,0000 2,0600 GJ 1 669,00 Ft 3 438,14 5 3 610,05 

Fizetendő hődíj       3 610,05 

Vízfelmelegítési célú fizetendő költségek összesen       4 560,48 

. 
Víziközmű-szolgáltatási díjak  SZ.J: 41.00.2 

Tétel 

megnevezése 

Fogyasztási 

időszak 

Szorzó- 

tényező 

Díjtétel alap 
Nettó díj 

(Ft) 

ÁFA 

(%) 

Bruttó díj 

(Ft) 
Mennyisége és 

mértékegysége 

Nettó egységára 

és mértékegysége 

87654321 sz. vízm. mért ivóvíz fogy. ar. díj 2019.02.01  2019.02.28 1,0000 6,0000 m3 345,20 Ft 2 071,20 27 2 630,42 

Fizetendő viziközmű-szolgáltatási díjak összesen       2 630,42 

. 

Kerekítés (Ft)       -0,15 

Bruttó számlaérték összesen* (Ft)       22 431,00 

Számla ÁFA összesítője (Ft)    ÁFA Nettó érték (Ft) ÁFA % Bruttó érték (Ft) 

.    942,89 18 857,84 5 19 800,73 

.    559,22 2 074,20 27 2 630,42 

Kerekítés:    -0,11 -0,04  -0,15 

ÁFA összesítő (Ft)    1 502,00 20 929,00  22 431,00 

Fizetendő összeg összesen (Ft)       22 431,00 

. 

Hőközponti és épület felhasználási adatok 

Szolgáltatás helye és 

megnevezése 

Fogyasztási 

időszak 
Mérőazonosító 

Díjtétel alap 
Mennyiség és mértékegység 

Nyitó Záró 

Melegvíz mérőn mért fogyasztás 2019.02.01  2019.02.28 87654321 139,0000 145,0000 6,0000 m3 

Hőközpontban mért fogyasztás 2019.02.01  2019.02.28 12345678 6 989,0000 7 172,0000 183,0000 GJ 

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 25307 Ft. 

. 
Tájékoztató adatok: 

. 

* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg,  
a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott 

rész- és elszámoló számlák összegére figyelemmel került meghatározásra. 

. 
Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában: (2018.02.01 – 2018.02.29.)  7,3025 GJ 

. 

Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest csökkent 
. 

A használati melegvízmérő leolvasásának várható időpontja: 2019.03.21 – 2019.03.31. 

 A számlával és fizetéssel kapcsolatos információk, valamint a szolgáltatás 

megnevezése. A „Vevő (fizető) azonosító” megegyezik a számla első oldalán 

található Felhasználó azonosító számmal. Itt szerepel a számla száma, fizetési 

módja is. Kérjük, átutalás esetén a Vevő (fizető) azonosító számot és a 

számlaszámot szíveskedjenek a közlemény rovatban feltüntetni. 

 Az elszámolt időszakban távfűtéshez és melegvíz készítéséhez igénybe vett 

hőmennyiség. 

 Távfűtésre vonatkozó tételek. „Fűtési célú költségek” című táblázatban találhatóak 

a távfűtéshez kapcsolódó költségtételek. A táblázatban feltüntetésre kerül az 

időszak, melyre a díjak vonatkoznak. Az alapdíj minden hónapban megegyező 

mértékű, a lakás légtérfogatával arányos díj. A fűtési hődíj az épületben adott 

hónapban felhasznált hőnek a lakás légköbméterével arányosan felosztott része. 

 Melegvíz készítéséhez vonatkozó tételek. „Vízfelmelegítésú célú költségek” című 

táblázatban szerepel a melegvíz készítéséhez kapcsolódó költségek. A táblázat 

tartalmazza az időszakot, kapcsolódó alapdíjat, és a melegvíz készítéshez 

felhasznált hőmennyiséget. 

 Melegvíz készítéséhez felhasznált hidegvíz tételei. „Víziközmű-szolgáltatási díjak” 

című táblázatban megtalálható az elszámolt időszakban (2018.02.01-2018.02.29.) a 

tényleges víz felhasználás (jelen példában 6m3). 

  A kiszámlázott tételek áfa összesítője áfa-kulcsonként, a fizetendő összeggel. Itt 

kerülnek feltüntetésre a fizetendő összeget befolyásoló tételek (támogatás, túlfizetés 

jóváírása). 

 A „Melegvízmérőn mért fogyasztás” sor tartalmazza Fogyasztóhelyen lévő 

melegvíz mérőóra adatait: gyári száma, az adott időszak, az időszakban a mérőóra 

nyitó és záró adata, valamint a mért fogyasztás. 

 „Hőközpontban mért fogyasztás” sor tartalmazza a hőközpontban elhelyezett 

hőmennyiségmérő adatait. 

 Folyószámla egyenleg: pozitív összeg tartozást, negatív összeg túlfizetést jelent. Az 

egyenleg tartalmazza az aktuális számla ellenértékét is. 

 A 2013. évi CLXXXVIII. törvény által előírt kötelező tájékoztatás. 

 Az előző év azonos időszakában történt hőfelhasználás és a jelenlegi számlában 

elszámolt hőfelhasználás összehasonlítása az előző év azonos időszakával. 

 Itt található a következő melegvízmérőóra leolvasás tervezett dátuma.   


