
Tisztelt Felhasználónk (Díjfi zetőnk)!

Az alábbi tájékoztatóval a 2014. január 1-től érvényben 
lévő számlaformátumon való eligazodást szeretnénk se-
gíteni. A számlamagyarázatban szövegesen mutatunk be 
minden olyan tételt, ami az elszámoló- vagy a részszám-
láján megjelenhet. Ha a számlával kapcsolatban továb-
bi kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk munkatársai 
készséggel állnak rendelkezésére. (A számlamagyará-
zatban látható számlakép illusztráció, az abban szereplő 
adatok csupán tájékoztató jellegűek.)

1. A szolgáltató főbb adatai, ügyfélszolgálatának címe, 
elérhetőségei.

2. A számla tí pusa, példánya, oldalszáma.
3. A számlafi zető neve, értesítési, kézbesítési címe. (Kér-

jük, tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, ha az értesítési 
címe változik.)

4. A számla főbb adatai, elszámolási időszak, fi zetendő 
összeg, fi zetési határidő.

5. A felhasználóra (tulajdonosra) és a felhasználási hely-
re vonatkozó adatok, azonosítók.

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

Tájékoztatás 
az egységes közszolgáltatói számlaképről

Távhőszolgáltatási elszámoló számla
7. A vevőre (fi zetőre) és a számlára vonatkozó informá-

ciók. Kérjük, hogy ügyintézés és utalás esetén hivat-
kozzanak a vevő (fi zető) azonosítóra.

8. A számlán szereplő szolgáltatásoknak és azok díjainak 
időszakonkénti  részletezése.

9.  Fizetendő összeg: a számlában szereplő brutt ó díjak 
összesen. Az egyéb tétel soron az érintett  díjfi zetők-
nek a KMJV Önkormányzata által megállapított  la-
kásfenntartási támogatás jóváírása szerepel, amely a 
számla fi zetendő összegét csökkenti . A késedelmi ka-
mat soron feltüntetett  összeg a számla brutt ó értékét 
növeli.

10. Hőközponti  és épületf elhasználási adatok. A hőköz-
pontban beépített  hőmennyiségmérő adatai a szám-
lában szereplő fogyasztási időszakban. 

11. A vevő (fi zető) adott  fogyasztási helyre nyilvántartott  
folyószámla-egyenlege, amely tartalmazza a jelen 
számla értékét is.

12. Tájékoztató adatok.

Számla 1. oldala

Számla 3. oldala

Kérdés esetén keresse ügyfélszolgálatunkat:

Személyesen: 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. 
(Nyitva tartás: hétf ő–szerda: 8:00–15:00; csütörtök: 8:00–20:00; péntek: 8:00–12:00)

Telefonon: +36 (82) 310-000 
(Hívható: hétf ő–szerda: 8:00–15:00; csütörtök: 8:00–20:00; péntek: 8:00–12:00)

Kaposvári Önkormányzati  
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.



1. A szolgáltató főbb adatai, ügyfélszolgálatának címe, 
elérhetőségei.

2. A számla tí pusa, példánya, oldalszáma.
3. A számlafi zető neve, értesítési, kézbesítési címe. (Kér-

jük, tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, ha az értesítési 
címe változik.)

4. A számla főbb adatai, elszámolási időszak, fi zetendő 
összeg, fi zetési határidő.

5. A felhasználóra (tulajdonosra) és a felhasználási hely-
re vonatkozó adatok, azonosítók.

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

7. A vevőre (fi zetőre) és a számlára vonatkozó informá-
ciók. Kérjük, hogy ügyintézés és utalás esetén hivat-
kozzanak a vevő (fi zető) azonosítóra.

8.  Fűtési célú költségek. Alapdíj: éves díj, 12 egyenlő 
részletben fi zetendő díj a lakás nagysága, légköbméte-
re alapján. Az alapdíj a távhőszolgáltatás azon állandó 
költségeire biztosít fedezetet, amelyek a hőtermelő 
és hőszolgáltató berendezések, távhővezetékek folya-
matos és biztonságos üzemeltetése érdekében me-
rülnek fel. Hődíj: felhasználási helyenként, az előző 
fűtési idény adataiból számított  díj, amely független a 

Tájékoztatás 
az egységes közszolgáltatói számlaképről

Távhőszolgáltatási részszámla
fogyasztás mértékétől. A fűtési hődíj végelszámolása 
a fűtési idényt követően, a mérők leolvasása után a 
végszámlában történik, a tényleges felhasználás és az 
előlegek összevetésével.

9.  Vízfelmelegítési célú költségek. Alapdíj: éves díj, 12 
egyenlő részletben fi zetendő díj a lakás nagysága, 
légköbmétere alapján. Hődíj: a víz felmelegítési költ-
ségeit fedezi, amely a felhasznált hidegvíz díját nem 
tartalmazza.

10. Víziközmű-szolgáltatási díjak. A használati  melegvíz 
előállításához felhasznált víz- és csatornadíj.

11. Fizetendő összeg: a számlában szereplő brutt ó díjak 
összesen. Az egyéb tétel soron az érintett  díjfi zetőknek 
a KMJV Önkormányzata által megállapított  lakásfenn-
tartási támogatás jóváírása szerepel, amely a számla 
fi zetendő összegét csökkenti . A késedelmi kamat so-
ron feltüntetett  összeg a számla brutt ó értékét növeli.

12. Hőközponti  és épületf elhasználási adatok. Az épü-
let hőmennyiségmérőjének adatai a feltüntetett  fo-
gyasztási időszakban.

13. A vevő (fi zető) adott  fogyasztási helyre nyilvántartott  
folyószámla-egyenlege, amely tartalmazza a jelen 
számla értékét is. 

14. Tájékoztató adatok.

Számla 1. oldala
Számla 3. oldala

Kaposvári Önkormányzati  
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.


