
Magyarázat a Techem Kft. százalék alapú fűtési költségelszámolásához

A lakó (fogyasztó) neve, címe.
Az épület (felhasználási hely) címe.
A megrendelő neve.
Az elszámolási időszak dátumszerű meghatározása (az az idő-
tartam, amelynek során felmerült fűtési költségek fogyasztás-
arányos felosztása megtörténik).
Az épület teljes fogyasztását 100 %-nak vesszük.
A lakásban felszerelt fűtési költségmegosztók gyári azonosító-
számai. Az azonosító utolsó 4 számjegye a költségmegosztó 
kijelzőjén megjelenik.
A lakásokban található radiátorokhoz tartozó fűtési költségmeg-
osztókból kiolvasott (vagy a Megrendelő és Techem között lét-
rejött elszámolási szerződésben rögzített esetekben és módon 
számítással meghatározott) fogyasztás, fűtési egységekben 
kifejezve.
A lakás egyes helyiségeire meghatározott korrekciós tényező. 
A korrekciós tényező a lakás kedvezőtlen fekvésű helyisége-
inek (sarokszoba, földszinti helyiség stb.) fekvéséből adódó 
többletfogyasztásának kompenzálására szolgál. (Például: a sa-
rokhelyiségek esetén a korrekciós tényező értéke 10 %, tehát a 
leolvasott értéket 10 %-kal csökkentjük, így a korrekciós szorzó 
0,9 lesz.)
Az érintett lakásban (épületrészben) található valamennyi fűté-
si költségmegosztóról leolvasott és a korrekciós tényezőkkel 
megszorzott (vagy szerződés szerint számítással meghatáro-
zott) fűtési egységek összege.
A légtérfogat arányában felosztandó, százalékban kifejezett 
fogyasztási hányad (a Megrendelő és Techem között létrejött 
elszámolási szerződésben rögzítésre került, hogy a fűtési hődíj 
mekkora hányada kerüljön felosztásra légtérfogat-arányosan. Ez 
az érték példánkban 40 %).
A költségmegosztókon mért fogyasztás alapján felosztandó, 
százalékban kifejezett fogyasztási hányad (a Megrendelő és a 
Techem között létrejött elszámolási szerződésben rögzítésre 
került, hogy a hődíj mekkora hányada kerüljön felosztásra fo-
gyasztásarányosan. Ez az érték példánkban 60 %).
Az épület fűtött légtérfogata (az épületben található lakások, 
épületrészek légtérfogatainak összege).
Az adott elszámolási időszakban az épület költségmegosztóin 
mért összes fűtési egység.
A légtérfogat arányában felosztandó költséghányad [10.] és az 
épület fűtött légtérfogatának [12.] hányadosa (példánkban a 40 % 1 lm3-re eső része, százalék/fűtési egységben kifejezve).
A fogyasztás arányában felosztandó költséghányad [11.] és az épület fogyasztásának [13.] hányadosa (példánkban a 60 % 1 fűtési egységre eső része, száza-
lék/fűtési egységben kifejezve).
A lakás légtérfogata légköbméterben kifejezve.
Az érintett lakásban található valamennyi fűtési költségmegosztóról leolvasott és a korrekciós tényezőkkel megszorzott (vagy szerződés szerint számítással 
meghatározott) fűtési egységek összege (a [9.] ponttal megegyezően).
A lakás százalékban kifejezett fogyasztási aránya a légtérfogat-arányosan elszámolt költséghányadból.
A lakás százalékban kifejezett fogyasztási aránya a költségmegosztók alapján fogyasztásarányosan elszámolt költséghányadból.
A lakás százalékban kifejezett fogyasztási aránya az épület teljes hődíjköltségéből, amely a lakás légtérfogat szerinti [18.] és a költségmegosztók szerinti [19.] 
fogyasztási arányainak összege.
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Techem Kft.

1134 Budapest 
Váci út 45., A épület 7. emelet
Telefon: (1) 237 1350, 374 1010 
Telefax: (1) 374 1012
e-mail: techem@techem.hu
www.techem.hu

Területi irodák

Debrecen
4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2.
Telefon: (52) 535 917

Győr
9028 Győr, Szent Imre út 128., A/3
Telefon: (96) 618 471

Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Nyár utca 6.  
Telefon: (42) 406 811 

Pécs
7623 Pécs, Móricz Zsigmond utca 4. 
Telefon: (72) 510 269
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