
Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk I. táblázat

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre 

vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):

1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete °C 8,36 7,62

2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 605 429,24 644 356,63

3.
Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz 

felmelegítésére felhasznált hő
GJ 209 269,08 204 191,41

5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 426 120,68 453 288,92

6. Értékesített villamos energia mennyisége MWh - -

7.
Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással 

rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása
MJ/légm

3 - -

8.
Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással 

rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása
MJ/légm

3 - -

9.
Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő

értékesítéséből származó fűtési alapdíj 
ezer Ft 1 200 479 1 201 340

10.
Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz

alapdíj
ezer Ft - -

11.
Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő

mennyiségétől függő árbevétel
ezer Ft 1 546 528 1 647 794

12.

Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből

származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz és

csatornadíj nélkül

ezer Ft 749 353 729 339

13.
Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő

mennyiségétől független árbevétel
ezer Ft 941 160 948 139

14.
Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő

mennyiségétől függő árbevétel
ezer Ft 1 352 929 1 438 699

15. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft - -

16.
A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és

csatornadíjból származó árbevétel
ezer Ft 448 056 438 234

17. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft - -

18. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft   - -

19. Egyéb támogatások ezer Ft   - -

20. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 2 065 672 2 489 970

21. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 8 304 178 8 893 514
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