
COTHEC KFT – NAGYATÁD TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ 

korábbi (archív) egyéb fogyasztók távhőszolgáltatási díjai  

 
 
 

 

Egyéb fogyasztási célú távhőszolgáltatási alapdíj 2014.02.01-től az előző év Központi 
Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztói infláció mértékével került megemelésre, mely az 
alapdíj 1,7%-os emelését jelentette.  
 

A távhőszolgáltatás díjtételei után felszámítandó Általános Forgalmi Adó (ÁFA)  5% mértéke nem változott. 
 

 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 

A távhőszolgáltatás díjtételei után felszámítandó Általános Forgalmi Adó (ÁFA)  5% mértéke nem változott. 
 

Egyéb fogyasztási célú távhőszolgáltatási alapdíj 2014.02.01-től az előző év Központi 
Statisztikai Hivatal által közzétett fogyasztói infláció mértékével 5,7%-al került megemelésre. 
 
 

 

# Időszaki egységár, az egyéb fogyasztási célú fűtési hődíj a gázárak változása révén 2,00353%-al 
került megemelésre. Az időszaki egységárra korrekciós elszámolás készül a gázárak változásának 
megfelelően. A fűtési és melegvíz időszaki hődíjak korrekciós elszámolása félévente februárban (az 
előző év július-december hónapokra) és augusztusban (január-június hónapokra) történik. 

 

 

 

 

 

 

Közületi (egyéb) fogyasztási célú fűtési távhőszolgáltatási alapdíj (2014.02.01-től) 

Díj megnevezés mértékegység 
2013.08.01-től 
érvényes nettó 

egységár 

2014.02.01-től 
érvényes nettó 

egységár 

áfa 
mértéke 

2014.02.01-től 
Bruttó, fizetendő 

díj (áfával) 

Fûtés alapdíj Ft/lm
3
/év 775,45.- 788,63.- 5% 828,06.- 

Közületi (egyéb) fogyasztási célú fűtési távhőszolgáltatási hődíjak (nem változtak)  

Díj megnevezés mértékegység 
2013.08.01-től érvényes nettó 

egységár 
áfa 

mértéke 

2013.08.01-től 
Bruttó, fizetendő 

díj (áfával) 

Fűtés díj Ft/GJ 4916,57.- 
.- 

5% 5162,40.- 

HMV hődíj Ft/vízm
3
 71,56.- 5% 75,14.- 

Közületi (egyéb) fogyasztási célú fűtési távhőszolgáltatási alapdíj (2013.08.01-től) 

Díj megnevezés mértékegység 
2012.07.31-ig 
érvényes nettó 

egységár  

2013.08.01-től 
érvényes nettó 

egységár** 

áfa 
mértéke 

2013.08.01-től 
Bruttó, fizetendő 

díj (áfával) 

Fûtés alapdíj Ft/lm
3
/év 733,63.-

4820,00.- 
775,45.- 5% 814,22.- 

Közületi (egyéb) fogyasztási célú fűtési távhőszolgáltatási hődíj (2013.08.01-től) 

Díj megnevezés mértékegység 
2012.07.31-ig 
érvényes nettó 

egységár  

2013.08.01-től 
érvényes nettó 

egységár 

áfa 
mértéke 

2013.08.01-től 
Bruttó, fizetendő 

díj (áfával) 

Fűtés díj Ft/lm
3
/év 4820,00.- 4916,57.-

#
 5% 5162,40.- 

HMV hődíj  Ft/lm
3
/év 71,56.- 71,56.- 5% 75,14.- 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qsf001.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qsf001.html


Cothec Kft. – Távhőszolgáltató 7500 Nagyatád, Árpád. u. 20. Nagyatád város területén 
2012.08.01-től megkezdett távhőszolgáltatás után az egyéb és külön kezelt fogyasztók 

által fizetendő díjtételek. 
 

 

A távhőszolgáltatás díjtételei után felszámítandó Általános Forgalmi Adó (ÁFA)  5%  
 

A díjak első alkalmazása 2012. augusztus 1-től a Cothec Kft. által 2012 szeptemberében az 
augusztus hónapra vonatkozóan kibocsájtott számlákban a fenti díjtételekkel. 

 

Közületi (egyéb) fogyasztási célú fűtési távhőszolgáltatási díjak 2012.08.01-től 

Díj megnevezés mértékegység 
2012.08.01-től érvényes nettó 

egységár 
áfa 

mértéke 

2012.08.01-től 
Bruttó, fizetendő 

díj (áfával) 

Fűtés díj Ft/GJ 4820,00.- 5% 5061,00.- 

HMV hődíj Ft/vízm
3
 71,56.- 5% 75,14.- 

Fûtés alapdíj Ft/lm3/év 733,63.- 5% 770,31.- 


