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A számla megnevezése, 
példányszáma. 

 

A Szolgáltató adatai és 

elérhetőségei. Amennyiben 

egyéni banki átutalással 

kívánja számláját rendezni, 

az itt megadott bank-

számlaszámra kell utalnia. 

Számlabemutatási név és 
cím: 

Számlánkat és egyéb 
küldeményeinket erre a 
címre juttatjuk el Önhöz. 

Felhasználó azonosító 
szám: 9 számjegyű egyedi 

azonosítószám. 
Felhasználási hely címe: A 
felhasználási helyet jelöli, 

ahol a szolgáltatás 
igénybevétele történik. 

A mező tartalmát jogszabály 
határozza meg. 

Elszámolási időszak: A 
számlarészletezőben 

szereplő számlázott időszak. 
Fizetendő összeg: A 

ténylegesen befizetendő 
összeg, mely már 

tartalmazza az esetleges 
túlfizetés levonást, 

késedelmi kamatot stb. 
Fizetési határidő: Az az 
időpont, mely napig a 

számla ellenértékének a 
Szolgáltató bankszámlájára 

meg kell érkeznie. 
 

A befizetés 
beazonosításához 

szükséges információkat 
tartalmazza. 

Rezsicsökkentésre 
vonatkozó információkat 

tartalmazó mező: 
Tartalmát jogszabály 

határozza meg. 
 

Feltüntetjük a jelen számla 
rezsicsökkentés nélküli 

összegét és a számlában 
elért megtakarítást. Továbbá 
a 2013. július 1-jét követően 

az elszámolási időszak végéig 
az összes megtakarítását. 

Tájékoztatás a 
csoportos beszedési 
megbízás esetén a 

pénzintézetnek 
megadandó 
adatokról. 

A Szolgáltató ügyfélszol-

gálatának elérhetőségei, 

az ügyfélszolgálati iroda 

nyitvatartási ideje. 

 Számla második oldala  

a víziközmű-szolgáltatást 

meghatározó jogszabályi 

hivatkozásokat, 

kötelezően közlendő 

fontos információkat, 

tájékoztató adatokat 

tartalmaz. 
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Vevő (fizető) adatai: 
Tartalmazza a 9 

számjegyű egyedi 
azonosító számot, mely a 

csoportos beszedési 
megbízásnál megadandó 

adat, továbbá a 
számlafizető adatait. 

 

Fizetési mód: Itt jelöljük 
az Ön által választott 

fizetési módot.  Számla 
sorszáma: A számla 

sorszáma. Banki átutalás 
esetén kérjük megjelölni 
a közlemény rovatban.  

Teljesítés időpontja: 
Megegyezik a fizetési 

határidővel. 
Számla kelte: A számla 

kiállításának napja. 

Elszámolt mennyiség: Az 

igénybevett és az adott 

számlában elszámolt 

mennyiség. 

Árszabás: Lakossági vagy 
nem lakossági lehet. A 
díjszabást a megkötött 

közszolgáltatási szerződés 
illetve a felhasználás jellege 

határozza meg. 

 

Alapdíj: A számlázott 
időszakra vonatkozó 

szennyvíz-szolgáltatási 
alapdíj. 

 

Az  elvezetett 
mennyiséggel  arányos 
szennyvíz díj: A számla 

időszakában az 
igénybevett szolgáltatás 

ellenértéke.  

 

Mellékvízmérő(k) levonása: 
A számlarészletező után 

következő oldalon található 
kimutatásban felsorolt 

mellékvízmérőn, vagy több 
mellékvízmérő esetén, az  

azokon elszámolt fogyasztási 
mennyiségek összege. 

 

Bruttó számlaérték 
összesen: A számla tételeinek 

összegzése, az aktuális 
számla összege. 

 

Fizetendő: A ténylegesen 
megfizetendő összeg, mely 

már tartalmazza az 
esetleges túlfizetés levonást 

és a felmerült késedelmi 
kamatot is. 

ÁFA összesítő: A számlában 
szereplő, egyes díjtételeket 
terhelő általános forgalmi 

adó (ÁFA) mértékek 
összesítője. Több ÁFA kulcs 

esetén a tételek ÁFA 
kulcsonként kerülnek 

feltüntetésre. 

 

Nyilvántartás szerinti folyószámla egyenleg:  
A számla kibocsátását megelőző napon a vevői 

folyószámla egyenlege. Ha az Ön egyenlege negatív, 
akkor túlfizetéssel rendelkezett, mely a számlában 

érvényesítésre került, ha pozitív akkor fizetnivalója van. 

 

Mellékvízmérővel 
rendelkező főmérős 
felhasználási hely 

esetében a 
számlarészletező 

„Mellékvízmérő(k) 
levonása” sorában 

feltüntetett mennyiség 
részletezése  

mellékmérőnként. 

Locsolási kedvezmény: 

mértéke 10%, mely május 1. 

és augusztus 31. közötti 

időszakra vonatkozik. A 

szennyvíz mennyiségéből 

kerül levonásra. 

Áthárított vízterhelési díj: A 2003. évi LXXXIX. 
törvény által előírt, a szennyvíz kibocsátása 

után fizetendő 
köbméter-arányos díj, mely adó formájában a 

központi költségvetés  számára befizetendő. 

Tájékoztató adatok: Számla 

értelmezéséhez, illetve a 

jogszabályi előírások 

teljesítéséhez szükséges 

információk. 

Kimutatás a mellékvízmérők 

szennyvízdíj elszámolásáról: 

Kizárólag abban az esetben 

készül kimutatás, amennyiben 

a főmérős felhasználási hely 

mellékvízmérőkkel 

rendelkezik. 

Ha a főmérőn szereplő mérőállás záró dátumához 

viszonyítva a mellékvízmérő későbbi időpontban került 

leolvasásra, akkor mellékmérőben leolvasott mennyiség 

a következő főmérős számlában kerül levonásra. 


