
Tisztelt Ügyfelünk! 

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 10. §-a az alábbiakat írja elő: 

nA szolgáltató köteles a számlán alkalmazott, a felhasználók számára nehezen érthető szakkifejezések magyarázatát 

rendszeresen, legalább évente egyszer a számlához csatoltan megadni" 

Társaságunk a törvény előírásának jelen tájékoztatóval tesz eleget. Az egységes számlaképről szóló törvény valamennyi 
szolgáltató részére meghatározta, hogy az elvégzett szolgáltatás után járó díjakról szóló számla mit és hogyan tartalmazzon. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a MINTA számlában szereplő adatok tájékoztató jellegűek, aktuális számlája ettől eltérő tételsorokat 
is tartalmazhat. Amennyiben számlájával kapcsolatosan további kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunkon kérhet 
tájékoztatást. 
 

A számla első oldalán található információk magyarázata: 

1. Szolgáltatóra vonatkozó általános információk, ügyfélszolgálat elérhetőségei 
2. Kézbesítési cím: ahova a számlák küldemények kézbesítését kérte. Kérjük, hogy az adatok változását, pontosítását a 
 kézbesítés elősegítése érdekében szíveskedjen bejelenteni. 
3. Felhasználási helyre vonatkozó információk - A felhasználási helyazonosító, a szolgáltatás igénybevételének helye 
4. A rezsicsökkentésre vonatkozó jogszabályok alapján feltüntetendő információk: 

A díj csökkenése nélkül mennyit kellett volna Önnek ebben az elszámolási időszakban fizetnie. A díj csökkentése 
milyen összegű megtakarítást jelentett az aktuális számlában és mennyi a megtakarítása göngyölítetten 2013. július 
1-től. 

5. Elszámolási időszak, Fizetendő összeg: Az elszámolt időszakban keletkezett fogyasztás bruttó (ÁFA-val növelt) 
 fizetendő összege. Fizetési határidő=teljesítés kelte. 
6. Készpénzes fizetési mód esetén: A lap alján található QR kód a díjbeszedői befizetés rögzítéséhez szükséges adat, mely 

tartalmazza a számla számát, összegét a fizető azonosító számát és fogyasztási helyét. A QR kód alkalmazásával 
naponta rögzítésre kerül a számla összegének befizetése az Ön folyószámláján. 
Csekkes fizetési mód esetén: A lap alján található készpénz-átutalási megbízás szolgál a számla összeg postai úton 
történő befizetésére. 
 

A számlarészletező oldal magyarázata: 

7. Vevő azonosításához szükséges információk: Vevő (fizető) azonosító száma: a társaságunknál vezetett azon vevői 
 folyószámla azonosítója, melyen a számla szerinti felhasználási helyhez kapcsolódó számlákat és befizetéseket 
 kezeljük, továbbá a számla fizető adatai, számla egyedi sorszáma és fizetés módja. 

8. Jogszabályok alapján feltüntetendő adatok: a számla készítés kelte, illetve a szolgáltatás megnevezése. 
9. Elszámolt mennyiség: Az adott elszámolási időszakban elfogyasztott vagy számított fogyasztással arányos mennyiség 

kerül feltüntetésre, ivóvíz és szennyvíz mennyiség külön-külön. 
10. Tételek: 

Több vízmérő esetén a fogyasztással arányos díjakat gyári számonként külön sorban találja. Amennyiben az ingatlan 
fogyasztását mérő vízóra után mellékmérős fogyasztási hely van, a mellékmérők vízfogyasztásának levonását „Ivóvíz, 
szennyvíz jóváírás, mellékmérők fogyasztása" sorokban találhatja. A számlában kiszámlázott víz és szennyvíz 
mennyisége az elszámolt mennyiség sorban találhatja. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz azon 
ügyfeleink számláján jelentkezik, akik nincsenek rákötve a városi csatorna hálózatra,  

11. A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátásakor: Az Ön vevői folyószámla egyenlegét 
 tartalmazza, mely az aktuális Viziközmű-szolgáltatási számla összegén felül tartalmazza a korábbi időszakban 
 kibocsájtott, de pénzügyileg még nem rendezett számlaértékek (közüzemi-, lakbér- és egyéb szolgáltatásról szóló 
 számlák) összegét. 
12. Következő leolvasás időpontjaként meghatározott időszak, amikor a Szolgáltató részéről történik a vízmérő (k) újabb 

leolvasása. A víziközmű-szolgáltatásról szóló Kormány rendelet előírása szerint a vízmérő akna, illetve 
fogyasztásmérő hozzáférhetőségének biztosítása, tisztán tartása, valamint annak fagy elleni védelme, továbbá a 
fogyasztásmérő hozzáférhetőségének biztosítása is.  


