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CSEKK 
(postai készpénz-átutalási megbízás) 

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

Víziközmű-szolgáltatás egyedi helyesbítő számla 

1.sz.eredeti példány 

Oldalszám: 1/3 

Számla sorszáma: 123456789012 

 

 

 

Címzés: Magyarázó Pál 

Székesfehérvár 

Minta út 999. 

8000 

 

 

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok 

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

Adószám:  1111544-2-07                                                                                                

Elszámolt időszak: 2014.08.06 – 2015.01.26  

Fizetendő összeg:                                  0    Ft 

Fizetési határidő:      2015.03.16

  

 

Felhasználó azonosító száma: 1004567 

Felhasználó neve: Magyarázó Pál 

 

Felhasználó címe: 8000 Székesfehérvár, Minta út 999. 

 

Felhasználási hely címe: 8000 Székesfehérvár, Minta út 999. 
 

 

 A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolt időszakban a 

következő fizetési kötelezettség terhelte volna:                                                                      - 10 815  Ft 

 A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 

-  ebben az elszámolt időszakban:                                                                                             - 1081  Ft 

-  2013. július 1-je óta összesen:                                                                                                 2 595  Ft 

 (Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek) 

 

A helyesbítéssel érintett 
egyes időszakok a számla 

3. oldalán  találhatóak. 

Ügyintézés során, a pontos 
beazonosíthatóság miatt 

erre a számra hivatkozzon!  

Az elszámolt időszakban ennyivel 
csökkent rezsicsökkentésből adódó 

megtakarítás.  
 

Kérjük, számlázási 
ügyekben e számot is 

jelezze! 

Ha a fizetendő összeg 
nulla, akkor nem kell 
figyelembe venni a 
fizetési határidőt. 

A csekket „Érvénytelen” 
szöveggel töltjük ki, mivel 

ebben az esetben nincs 
fizetendő összeg. 

 

Az elszámolt időszakban rezsicsökkentés 
nélkül ennyi lett volna a helyesbítés 

összege. 

2013. július 1. óta összesen ennyi 
megtakarítása volt a 

rezsicsökkentésnek köszönhetően, 
beleértve a helyesbítés összegét is.  

 



HELYESBÍTŐ SZÁMLAMAGYARÁZAT 
                                                                                                                                                                                                                                                                 Oldalszám:  3/3 

       

          

 

 

 

SZÁMLARÉSZLETEZŐ 

       Elszámolt mennyiség: -15 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)* 

2014.08.06-

2015.01.26. - 5 0,00 0,00 27 0,00 

9012345 számú vízmérőn mért ivóvíz 

fogyasztással arányos díj (SZJ:41 00 

2) 

2014.08.06-

2015.01.26. - 0 289,84 0,00 27 0,00 

Szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíj 

vagy átalánydíj (SZJ:90 01 1)* 

2014.08.06-

2015.01.26. - 5 0,00 0,00 27 0,00 

Elvezetett mennyiséggel arányos 

szennyvízdíj 0000000000 számú 

vízmérő (SZJ:90 01 1) 

2014.08.06-

2015.01.26. - 0 215,99 0,00 27 0,00 

Áthárított vízterhelési díj 

 

2014.08.06-
2015.01.26. - -15 5,14 -77,10 27 -97,92 

Egyéb helyesbítő tétel víz 

(200000124405) 

2014.02.19-
2014.08.05. - -15 289,84 -4 347,60 27 -5 521,45 

Egyéb helyesbítő tétel csatorna 

(200000124405) 

2014.02.19-
2014.08.05. - -15 215,99 -3 239,85 27 -4 114,61 

Részszámlákban elszámolt alapdíjak, 

átalánydíjak 
    0,00 27 0,00 

Részszámlákban elszámolt 

fogyasztással arányos díjak 
    0,00 27 0,00 

Kerekítés 

 
      -0,02 

Bruttó számlaérték összesen** 

 
      -9 734 

Fizetendő összeg 

 
    

 
 -9 734 

 
         ÁFA összesítő  (Ft) 

    

   Tétel megnevezése ÁFA % Nettó érték ÁFA Bruttó érték 

Szolgáltatás összesen 27 -7 664,55 -2 069,43 -9 734 

Számla összesen  -7 664,55 -2 069,43 -9 734 
 
        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: 2015.02.05 +/- 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 

 

 
Bekötés azonosító: 20069554 

 

Teljesítés kelte: 2015.03.16 

Számla kelte: 2015.02.24 

A szolgáltatás megnevezése: 

Víziközmű-szolgáltatás 

Vevő (fizető) azonosító száma: 1004567 

Vevő (fizető) neve: Magyarázó  Pál 
 

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

Vevő (fizető) adószáma: 

Szerződéses folyószámla: 30012345 
Számla sorszáma: 123456789012 

Fizetési mód: Csekkes  fizetés 

Ennyivel helyesbítettük az 
elszámolt mennyiséget az 
elszámolási időszak(ok)ra 

vonatkozóan. 

ÁFA törvény szerinti teljesítés dátuma, 
megegyezik a fizetési határidővel. 

Vízterhelési díj 
mennyiségi helyesbítése 

Az adott elszámolási 
időszakok helyesbítő tételei 

Helyesbítés végösszege 

Ha több elszámolási időszakot helyesbítünk, akkor azt 
soronként tüntetjük fel, így azokat összeadva 

megkapjuk az összes elszámolt mennyiséget vízre és 
csatornára. 

Banki ügyintézéshez szükséges 
azonosítók 

Nem tartalmazza a helyesbítés összegét! 
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