
ELSZÁMOLÓ SZÁMLAMAGYARÁZAT 
 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                        
         

 

  

                 Bankszámlaszáma: 
                 RAIFFEISEN Bank Zrt.: 12023008-00152844-00100009                                                                    
                   OTP Bank Nyrt:.              11736006-20313500-00000000                                                                 

                   K & B Bank Zrt:              10402908-29018020-00000000 

 
               Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 
                 Központi telefon:  (22) 535-800 

                   Hibabejelentések fogadása:  (80 ) 203-895                                                                      
                   Központi e-mail cím: fejervizzrt@fejerviz.hu                      
                                              

                                                       

 

                   

                                                                                        

         

  

 

        

 

      

 

 

 

 

 

  

 

CSEKK 
(postai készpénz-átutalási megbízás) 

Átutalásos illetve csoportos beszedési megbízás esetén a számla a 2. oldalon folytatódik. 

Címzés: Magyarázó Pál 

Székesfehérvár 

Budai út 999. 

8000 

 

 

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok 

Víz-és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
8000  Székesfehérvár, Királysor 3-15. 

Adószám:  1111544-2-07                                                                                                

Elszámolt időszak: 2014.01.01 – 2014.06.27  

Fizetendő összeg:                           5 191    Ft 

Fizetési határidő:      2014.08.14

  

 

Felhasználó azonosító száma: 1004567 

Felhasználó neve: Magyarázó Pál 

 

Felhasználó címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 999. 

 

Felhasználási hely címe: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 99. 
 

 

Víziközmű-szolgáltatás elszámoló számla 

1.sz.eredeti példány 

Oldalszám: 1/3 

Számla sorszáma: 123456789012 

 

 

 

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolt időszakban a 

következő fizetési kötelezettség terhelte volna:                                                                       34 610  Ft 

A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 

-  ebben az elszámolt időszakban:                                                                                              3 461  Ft 

-  2013. július 1-je óta összesen:                                                                                                6 345  Ft 

(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek) 

 

Erről az időszakról szól a 

számla 

Ügyintézés során, a pontos 
beazonosíthatóság miatt 

erre a számra hivatkozzon!  

A rezsicsökkentésből adódó megtakarítás 
összege a részszámlák levonása nélkül: 

- az elszámolt időszakban 
- valamint 2013. július 1-je óta 

Kérjük, számlázási ügyekben, 
vagy átutaláskor  

e számot is jelezze! 

E számlák bármelyikére 
utalhat. A közlemény rovatban 
a számla sorszámát is kérjük 

feltüntetni.  

Eddig kell befizetni a 
fizetendő összeget 

„Érvénytelen” csekk esetén Önnek 
nincs fizetési kötelezettsége az 

adott számla tekintetében. A 
korábban kiállított részszámlák 

befizetési kötelezettségét azonban 
ez nem befolyásolja! 

Az elszámolt időszakban, rezsicsökkentés 
nélkül ennyi lett volna a fizetendő összeg a 

részszámlák levonása nélkül 
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SZÁMLARÉSZLETEZŐ 

       Elszámolt mennyiség: 8 m3 
       Árszabás: Lakossági 

    

         

Tétel megnevezése 
Elszámolt 
időszak 

Mérőállás 
(induló, záró)  

Elszámolt        

mennyiség 

m3 vagy hó 

Nettó egységár 
Ft/m3 

Nettó díj 
(Ft) 

ÁFA 
(%) 

Bruttó díj 
(Ft) 

Ivóvíz-szolgáltatás 

alapdíj vagy átalánydíj (SZJ:41 00 2)* 

2014.01.01-

2014.06.27 - 5 0,00 0,00 27 0,00 

9012345 számú vízmérőn mért ivóvíz 

fogyasztással arányos díj (SZJ:41 00 

2) 

2014.01.01-

2014.06.27 100-148 48 289,84 13 912,32 27 17 668,65 

Szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíj 

vagy átalánydíj (SZJ:90 01 1)* 

2014.01.01-

2014.06.27 - 5 0,00 0,00 27 0,00 

Elvezetett mennyiséggel arányos 

szennyvízdíj 0000000000 számú 

vízmérő (SZJ:90 01 1) 

2014.01.01-

2014.06.27 100-148 48 215,99 10 367,32 27 13 166,75 

Áthárított vízterhelési díj 

 

2014.01.01-
2014.06.27 - 48 

5,14 
246,72 27 313,33 

Egyéb a víziközmű szolgáltatás 

keretében figyelembe vett tétel 
       

Részszámlákban elszámolt alapdíjak, 

átalánydíjak 
       

Részszámlákban elszámolt 

fogyasztással arányos díjak 
    -20 438,80 27 -25 957,28 

Kerekítés 

 
      -0,45 

Bruttó számlaérték összesen** 

 
      5 191 

Fizetendő összeg 

 
    

 
 5 191 

 
         ÁFA összesítő  (Ft) 

    

   Tétel megnevezése ÁFA % Nettó érték ÁFA Bruttó érték 

Szolgáltatás összesen 27 4 087,56  1 103,44 5 191 

Számla összesen  4 087,56 1 103,44 5 191 
 
        A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátása előtt:        3 165 Ft. 

 

       Tájékoztató adatok:     
* Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő 

** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget 

tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került 
meghatározásra. 

Következő leolvasás várható időpontja: 2015.01.05 +/- 5 nap 

AHK: adó hatályán kívüli 
Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás a víziközmű-szolgáltató által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - víziközmű-szolgáltatói ellenőrzés  

        

Fogyasztás megállapításának módja jelen számlában: Leol 
Következő részszámlákban számlázandó mennyiség: 8  m3, melyet az elkövetkező teljes elszámolási időszakra, tárgyhó 15-ig díjmentesen módosíthat. 

       Csoportos beszedési megbízáshoz szükséges azonosítók: 

          -  Jogosult azonosítója: A11111544 

          -  Felhasználó azonosítója (szerződésszám): 158365 

 

Eredeti számla száma: 150000185638 
Bekötés azonosító: 20069554 

 

Jelen számlát megelőző időszakról lejárt határidejű tartozása van, melyet szíveskedjen befizetni!                                                

Az államnak fizetendő környezetvédelmi adó 

Teljesítés kelte: 2014.08.14 

Számla kelte: 2014.07.25 

A szolgáltatás megnevezése: 

Víziközmű-szolgáltatás 

Vevő (fizető) azonosító száma: 1004567 

Vevő (fizető) neve: Magyarázó  Pál 
 

Vevő (fizető) címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 999. 

Vevő (fizető) adószáma: 

Szerződéses folyószámla: 30012345 
Számla sorszáma: 123456789012 

Fizetési mód: Csekkes  fizetés 

Elszámolási időszakban 
elfogyasztott mennyiség, 

csökkentve a részszámlákban 
figyelembevett mennyiséggel 

ÁFA törvény szerinti teljesítés dátuma, 
megegyezik a fizetési határidővel 

(+) Jelen számla alapján 
fizetendő összeg 

(-) Túlfizetés összege 

Elszámolási időszakban elfogyasztott 
víz és igénybevett csatornaszolgáltatás 

mennyisége 

Egész forintra történő 

kerekítés miatt 

Nem tartalmazza a jelen számla összegét! 

Banki ügyintézéshez szükséges azonosítók 

Sztornó számla esetén a korrigált számla száma 

Fogyasztástól független 

rendelkezésre állás díja 
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