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Elszámolási időszak:
2020.05.01 - 2020.05.31

Partnerszám:
1234567890

Fizetési határidő:

Fizetendő  összeg:

Minta Kft.
Minta Város
Minta utca 1.
1234

Gáz számla

E.ON Energiamegoldások Kft.

HU-1134 Budapest, Váci út 17
Levelezési cím: 9002 Győr Pf. 205.
Cégjegyzékszám: 01-09-729313
Adószám: 13322142-2-41
Közösségi adószám: HU13322142
Bankszámlaszám:
16300000-04011870-90306472
GIRO kód: A13322142
Számla sorszáma: 123456789012
Számla kelte: 2020.06.09
Fizetés módja: Átutalás
Teljesítés ideje: 2020.06.29

Az E.ON Energiamegoldások Kft. aktuális üzletszabályzata az
eon.hu oldalon tekinthető meg.

Vevő neve, címe: Minta Kft.
1234 Minta Város
Minta utca 1.

Szerződéses folyószámla száma: 1000000002

)FUH( kétré ótturB)FUH( gezssö AFÁ)FUH( kétré ótteN%AFÁsézevengem letéT
Energiadíj összesen 368 32083 8872 112 243
Jövedéki adó összesen 2831810372
Biztonsági készletezési díj összesen 3239645272
Számla összesen 112 948310 42539 88
Fizetendő összesen 112 948*** Száztizenkettőezer-kilencszáznegyvennyolc HUF ***
A számla kibocsátása napján az Ön folyószámla egyenlege az adott számla nélkül tartozást mutat:       725 467 HUF
Köszönjük, hogy időben befizeti!

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Kérjük, számlája összegét a 1234567890121000000002 azonosítóra hivatkozva a 16300000-04011870-90306472 bankszámlaszámra utalja.

Másolat

Melyik tétel mit jelent számláján? Számlamagyarázónk pontos képet ad a számláján szereplő adatokról. 
Az alábbiakban bemutatjuk a tételeket, amelyek gázszámláján megjelenhetnek.

1. Vállalati információk
Az E.ON Energiamegoldások Kft.-re 
vonatkozó információk, bankszámla-
szám és GIRO kód.

2. Számlázással kapcsolatos 
információk
A számla sorszáma mellett a kiállítá-
sának dátumát tartalmazza. A teljesí-
tés ideje a fizetési határidőt jelenti.

3. Elszámolási időszak
Az a fogyasztási időintervallum, 
amelyre a számla kiállításra került.

4. Partnerszám
Az Ön cégének egyedi azonosítója. 
Ügyintézés esetén e számok alapján 
tudjuk beazonosítani Önt.

5. Energiadíj összesen
A számlában megadott időszakban 
elfogyasztott gázmennyiség díjának 
és az alapdíjnak az összege.

6. Jövedéki adó összesen
A jövedéki törvény hatálya alá tarto-
zó adó, amely az elfogyasztott föld-
gázmennyiség alapján kerül  
elszámolásra.

7. Biztonsági készletezési díj összesen
A Magyar Szénhidrogén Készletező 
Szövetség részére fizetendő díj, 
mértékét jogszabály határozza meg. 
A számlában megadott időszakban 
elfogyasztott gázmennyiség alapján 
kerül kiszámlázásra.

8. A számla közvetített szolgáltatást 
tartalmaz
Az elosztói engedélyes részére fize-
tendő rendszerhasználati díjat jelenti.

Számlamagyarázat
 Értelmezze könnyebben számláját!
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Számla sorszáma: 123456789012 2/2 oldal Gáz számla

Fogyasztási hely: 1234 Minta Város, Minta utca 1.
Szerződés száma: 1234567890 Versenypiaci Fogyasztó Típus: IG20
Árszabás: 20-100 m3/h közötti üzleti Mérési pont: 39N112233445566Z

Elszámolási időszak: 2020.05.01 - 2020.05.31 Típus: AMR elszámoló számla

Mérőkön regisztrált fogyasztások
Gyártási szám Induló - Fűtőért. Mennyiség
1234567890 2020.05.01 2020.05.31 10 737 10 827 90 1,069200 96 33,47 3 221 MJ

Fogyasztás kWh (25/0 °C) 990,0000 kWh2020.05.01 - 2020.05.31
MJ - kWh átváltási arányszám 3,25352020.05.01 - 2020.05.31

)FUH( kétré ótteNrágésyge ótteNgésiynneM%AFÁsézevengem letéT
Gázfogyasztás  27       3 221,000  MJ       2,728000         8 7872020.05.01 - 2020.05.31
Alapdíj *  27          40,000  m3/h  23 878,000000  /év       79 5932020.05.01 - 2020.05.31
Energiadíj összesen 88 38027

Jövedéki adó  27         990,000  kWh       0,303800            3012020.05.01 - 2020.05.31
Jövedéki adó összesen 30127

Biztonsági készletezési díj  27         990,000  kWh       0,257070            2542020.05.01 - 2020.05.31
Biztonsági készletezési díj összesen 25427

Energiafelhasználásának aránya (utolsó/azt megelőző év)             116 %
Az Ön energiafelhasználása az átlagos felhasználáshoz képest:              14 %

Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége a következ internetes honlapon található:
www.eon.hu/energiahatekonysag.

* A számlában feltüntetett alapdíj a felhasználót terhelő, forgalomtól független rendszerhasználati díjak összességét tartalmazza.

Mértékegységek:
Induló és záró állás, mérési kül.: m3; Korrigált fogyasztás: m3 (15 °C); Fűtőérték: MJ/m3 (15 °C); Mennyiség: MJ (15/15 °C)
Adószám: 12345678-2-42

Korrigált m3SzorzóMérési kül.Záró állásInduló állásZáró dátum

Amennyiben számlájával kapcsolatban további kérdése merülne fel, vagy segítségre van szüksége  
egy-egy tétel pontosabb értelmezéséhez, kérjük, forduljon kapcsolattartójához!

A számlamagyarázaton szereplő tételeket és díjakat szemléltetés céljából határoztuk meg.

E.ON Energiamegoldások Kft.
1134 Budapest, Váci út 17.
www.eon.hu

9. Szerződés száma
Az Ön cégének földgáz-kereskedelmi 
szerződéséhez tartozó azonosító.

10. Mérési pont
A Felhasználók fogyasztási helyének 
egyértelmű azonosítására szolgáló,  
országos szinten egyedi azonosító.

11. Típus
AMR Elszámoló számla: a távmért fo-
gyasztás során a modemen keresztül 
rögzített tényleges fogyasztási adatok 
alapján készül.

12. Mérési különbözet
Az óraállások alapján meghatározott 
fogyasztás.

13. Szorzó
Korrekciós tényező, amely a ténylegesen 
elfogyasztott földgáz mennyiségének 
megállapításához szükséges. Az elosztó-
tól származó érték, amire a kereskedőnek 
nincs hatása.

14. Korrigált m3

A mérési különbözet és a szorzó (korrek-
ciós tényező) szorzata.

15. Fűtőérték
1 m³ földgáz elégetésekor keletkező 
hőmennyiség. Mértékegysége: MJ/m³.

16. Mennyiség
A m³-ben meghatározott korrigált fo-
gyasztás és fűtőérték szorzata.

17. MJ - kWh átváltási arányszám
Az elosztó által havonként számított 
arányszám, mely meghatározza a MJ - 
kWh közötti átváltást. A kereskedőnek 
nincs befolyása az értékre.

18. Gázfogyasztás
A mennyiség és a földgáz-kereskedelmi 
szerződés alapján megállapított egységár 
szorzata.

19. Alapdíj
Ft/m3/h/év-ben meghatározott díj, amely 
tartalmazza a rendszerhasználattal (a föld-
gáz tárolásával, szállításával és elosztásá-
val) kapcsolatos díjakat.

20. Jövedéki adó
A jövedéki törvény hatálya alá tartozó adó. 
Mértékét jogszabály határozza meg.

21. Biztonsági készletezési díj
A Magyar Szénhidrogén Készletező 
Szövetség részére fizetendő díj, mértékét 
jogszabály határozza meg.

Elosztói engedélyes
Önálló jogi személyiséggel rendelkező társaság, amely a meghatározott földrajzi területen a földgáz szállítására, a gázhálózat 
üzemeltetésére és fejlesztésére rendelkezik engedéllyel.

Rendszerhasználati díj
A felhasználóknak ez elosztói engedélyes számára hálózathasználatért és a rendszerirányításért, valamint a rendszerszintű 
szolgáltatásokért fizetett díj.
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