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TÁJÉKOZTATÓ 
 

FŰTÉSI HŐDÍJ RÉSZSZÁMLÁZÁSRÓL 
 
 
 
Társaságunk a lakossági fogyasztói részére lehetőséget biztosít átalány 
fizetésére/részszámlázásra. 
 
Ebben az esetben az éves fűtési hő 1/11-ed részét fizeti havonta a fogyasztó, míg 
az alapdíj, a víz és csatornadíj, valamint a melegvíz hődíj a megszokott módon 
kerül számlázásra. A fűtési hődíj éves tényleges mennyisége és a részszámlák 
különbözete évente egyszer kerül elszámolásra. 
 
Részszámlázási időszak: tárgyév 06. 01-től következő év 05. 31-ig. 
 (A részszámlázás csak a teljes időszakra választható.) 
 
Az elszámoló számla minden év júniusában kerül kiállításra. 
 
Igénybejelentés részszámlázásra: tárgyév 06.30-ig. 
 (Amennyiben előző időszakban is ezt a számlázási módot választotta, nem 
szükséges új kérelmet benyújtania.) 
 
Kérjük keresse fel ügyfélszolgálatunkat, amennyiben élni kívánnak ezzel a 
lehetőséggel vagy juttassa el a mellékelt kérelmet Társaságunk részére levélben 
vagy akár e-mailben. 
 
 
Mohács, 2020. május 15. 
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KÉRELEM 

FŰTÉSI HŐDÍJ RÉSZSZÁMLÁZÁSÁRA 
 

 
Alulírott  .................................................................................................. (név) 

 ................................................................................................................. (lakcím) 

kérem 20……. év június 1-jétől a részszámlázást távhő számláim esetében az 

alábbi fogyasztási helyre vonatkozóan: 

 
Mohács,  ....................... utca /ltp  ....... szám  ........ épület  ......... emelet ajtó. 

Lakáskód: .................................  Ügyfélkód:  ................................  

 

A számított fogyasztási adattól eltérő fogyasztást kérem: …………. GJ / hó 

Tudomásul veszem, hogy fenti lehetőséget a részszámlázási időszak egészére 

választottam. 

 
Mohács, 20 .......... év .............. hó ............. nap 
 

  ..............................................  
 fogyasztó 

 
Szolgáltató tölti ki: 
 
Kérelem 1 példányát átvettem: 
 
Mohács, 20 .......... év .............. hó .............  nap 
 

  ..............................................  
 átvevő 

 
Rögzítés dátuma: 20 ......... év .................... hó ......... nap 
 
Rögzítő: ..................................  
 
 



 

 Cg.: 02-09-061690 
Adószám: 11003746-2-02 

Mohácsi Takarék Bank Zrt. 50400096-11094528 
 

MOHÁCS-HŐ HŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 

H-7700 Mohács  Liszt Ferenc u. 22. 
Tel: +36 (69) 511-020  info@mohacsihoszolg.hu 

 
 

KÉRELEM 
FŰTÉSI HŐDÍJ RÉSZSZÁMLÁZÁS VISSZAVONÁSÁRA 

 
 

Alulírott  .............................................................................................. (név) 

 ............................................................................................................. (lakcím) 

visszavonom 20……. év június 1-jétől a részszámlázást távhő számláim 

esetében az alábbi fogyasztási helyre vonatkozóan: 

 
Mohács,  ....................... utca /ltp  ....... szám  ........ épület  ....... emelet  ............ ajtó. 

Lakáskód: .................................  Ügyfélkód:  ................................  

 

Tudomásul veszem, hogy részszámlázási lehetőséget a részszámlázási időszak 

lejártát követően választhatom újra. 

 
Mohács, 20 .......... év .............. hó ............. nap 
 

  ..............................................  
 fogyasztó 

 
 
Szolgáltató tölti ki: 
 
Kérelem 1 példányát átvettem: 
 
Mohács, 20 .......... év .............. hó .............  nap 
 

  ..............................................  
 átvevő 

 
Rögzítés dátuma: 20 ......... év .................... hó ......... nap 
 
Rögzítő: ..................................  

 


