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A 4. oldalon az Egyéb 

tájékoztató adatoknál 

található Fogyasztás 

megállapításának módjai. 

A mező tartalmát 
jogszabály határozza meg. 

Felhasználó azonosító 
szám: 9 számjegyű egyedi 

azonosítószám. 
Felhasználási hely címe: A 
felhasználási helyet jelöli, 

ahol a szolgáltatás 
igénybevétele történik. 

Számláit az iCsekk 

okostelefonos alkalmazás 

segítségével ún. QR kód 

segítségével is befizetheti. Az 

iCsekk alkalmazással történő 

tranzakció bankkártyás 

vásárlásnak minősül. 

További információk: 

www.icsekk.hu  
Tájékoztatás a 

csoportos beszedési 
megbízás esetén a 

pénzintézetnek 
megadandó adatokról. 

A számla típusának 
megnevezése: részszámla 

vagy elszámoló számla.  
 

Számlaszám: A számla 
sorszáma. Banki átutalás 
esetén kérjük megjelölni a 

közlemény rovatban.  

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. 

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.  

Elszámoló számla esetében a 
megtakarítás összege a teljes 
elszámolási időszakra (akár  

1 éves időtartam) szól. 
 

Feltüntetésre kerül még a 
2013. július 1-jét követően az 
elszámolási időszak végéig az 

összes megtakarítás is. 

 

Az összeg postára adási 
határideje. 

A Szolgáltató ügyfélszol-

gálatának elérhetőségei, 

az ügyfélszolgálati iroda 

nyitvatartási ideje. 

 Számla második oldala a 

víziközmű-szolgáltatást 

meghatározó jogszabályi 

hivatkozást, 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 számlafizető 
adat. 

Fizetési mód: Itt jelöljük 
az Ön által választott 

fizetési módot. 

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 víz és 

szennyvízalapdíj. 

 

A vízmérőn mért ivóvíz 
fogyasztással arányos díj: 
A számla időszakában az 
igénybevett szolgáltatás 
fogyasztásarányos díja. 

 

Mellékvízmérő(k) levonása: A 
számlarészletező után a 

következő oldalon található 
számlamellékletben  felsorolt 
mellékvízmérő(kö)n elszámolt 

fogyasztási mennyiségek 
összege. 

 

Mellékvízmérővel 
rendelkező főmérős 

felhasználási hely esetében 
a számlarészletező 
„Mellékvízmérő(k) 
levonása” sorában 

feltüntetett mennyiség 
részletezése  

mellékmérőnként. 

Bruttó számlaérték 
összesen: A számla 
tételeinek összege. 

 

A számlarészletezőben 
szereplő fogyasztásmérők 
vonatkozásában további 

információk láthatók. 

A fogyasztás megállapításának 
módja leolvasott vagy bediktált 

mérőállás alapján, illetve 
átlagszámítás vagy 

meghatározott 
átalánymennyiség alapján 
kerülhet meghatározásra. 
A mód egyedi kóddal van 

jelölve, és mérőnként eltérhet. A 
kódszámok magyarázatát a 2. 
oldalon található információs 

sávban találja. 

Fizetendő: A ténylegesen 
megfizetendő összeg, mely már 

tartalmazza az esetleges 
túlfizetés levonást és a 

felmerült késedelmi kamatot is. 

 

A vízmérő azonosítószám 
egy 10 jegyű azonosítószám, 
melyre akkor van szüksége, 

ha a mérőállást telefon-
automatán vagy SMS-ben 

jelenti be. 

 

A Szolgáltató általi utolsó 
leolvasás dátuma és az 

akkor leolvasott mérőállás. 

 

Tárgyidőszaki felhasználás 
összehasonlítása: Tartalmát 
jogszabály határozza meg. 

Feltüntetésre kerül a 
tárgyidőszaki felhasználás 

százalékban kimutatott 
változása az Ön előző 

elszámolási időszakához, és az 
országos lakossági 

átlagfogyasztási adatokhoz 
viszonyítva.  

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 kibocsátásakor: A 
számla kibocsátását 

követően a vevői 
folyószámla egyenlege. Ha 
az Ön egyenlege negatív, 

akkor túlfizetéssel 
rendelkezik, ha pozitív, 
akkor fizetnivalója van. 

Tájékoztató adatok: 
Tartalmát jogszabály 

határozza meg. A számla 
értelmezéséhez, illetve a 

jogszabályi előírások 
teljesítéséhez szükséges 

információk. 

 

Jelen számlában elszámolt fő- 
és mellékvízmérő(k)  

különbözete az 
ivóvízmennyiségre 

vonatkozóan.  

Az elszámoló számlában 
elszámolt részszámlák 

feltűntetése.  

 

Az elszámoló számlában 
figyelembe vett, a rész-

számlákban már kiszámlázott 
ivóvíz és szennyvízszolgáltatás. 

 

Locsolási kedvezmény: 
mértéke 10%, mely május 1. 

és szeptember 30. közötti 
időszakra vonatkozik. A 

szennyvíz mennyiségéből 
kerül levonásra. 

Az elszámoló számlában 
figyelembe vett, a rész-

számlákban már kiszámlázott 
alapdíjak. 


