
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A számla megnevezése, valamint típusára, példány- és oldalszámára vonatkozó információ.

A szolgáltató adatai. Egyedi átutalás esetén kérjük, erre a bankszámlára utaljon.

Ügyfélszolgálati elérhetőségek.

A számlabemutatási címzett neve és címe.

Elszámolási időszak. A számlarészletezőben szereplő számlázott időszak.

A számla fizetendő összege. Az aktuális számla értéke, vagy a számla érték esetleges túlfizetéssel csökkentett összege.

Fizetési határidő: az az időpont, ameddig a számla értékének a számlán feltüntetett bankszámlaszámra be kell érkeznie.

A felhasználó adatai: felhasználási hely 9 jegyű egyedi azonosító száma, a felhasználó neve, címe, valamint a felhasználási hely címe.

Rezsicsökkentésre vonatkozó információkat tartalmazó mező. Tartalmát jogszabály határozza meg. Tartalmazza a rezsicsökkentés nélkül
fizetendő számlaértéket, az adott számlában elért megtakarítást, valamint a 2013. július 1-je óta elért összesített megtakarítást. Ez a mező csak
rezsicsökkentésre jogosult Felhasználók esetén kerül kitöltésre.

Készpénz-átutalási megbízás fizetési mód esetén itt található a készpénz-átutalási megbízás (csekk). Társaságunk jogosult a szennyvíz-
elvezetési díj számlázását, díjszámla készítését, bemutatását megbízott útján teljesíteni. Amennyiben ezen feladatokat az adott felhasználási
hely esetében Társaságunk megbízásából a Díjbeszedő Holding Zrt. végzi, akkor a számla kiegyenlítésére vonatkozó információk találhatók itt.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által kiállított víziközmű-szolgáltatási számlák magyarázata

A SZÁMLA ELSŐ OLDALA
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A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ő Faktorház Zrt.-re (1117 Budapest, Budafoki út 107–109.) engedményezte.

(amennyiben a számlán feltüntetett fizetési mód készpénzátutalási megbízás)

•

•

• A készpénzátutalási megbízáson, illetve magánszemélyek részére a terhelési összesítőn feltüntetett QR kód alapján bankkártyával mobiltelefonon keresztül az iCsekk
alkalmazás segítségével.

•
•
•

• A védendő fogyasztói körbe tartozó, fogyatékkal élő ügyfelek részére a Díjbeszedő Holding Zrt. a továbbiakban is biztosítja a díjbeszedő munkatársainál nyugta
ellenében történő készpénzes fizetés lehetőségét. Kérjük, erre vonatkozó igényét a díjbeszedőnél vagy a Díjbeszedő Holding Zrt. valamely ügyfélszolgálati irodájában,
illetve (06-1) 414-5000-es központi telefonszámán szíveskedjen jelezni.

Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk
számla ellenértékét a a Díjbeszed

Aszámla ellenértékének beszedésére a Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult.Aszámlák kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:
• terhelési összesítőhöz

Kérjük, ebben az esetben ellenőrizze a bankszámlaszámok egyezőségét a készpénzátutalási megbízáson és a terhelési összesítőn.
18203332-06001843-40010032 bankszámlaszámra történő egyedi átutalással Kérjük, ebben az esetben a befizetés egyértelmű azonosítása érdekében az átutalás

közlemény rovatában tüntesse fel a terhelési összesítő számát.
beszedési . Kérjük, ebben az esetben a és terhelési összesítővel számlavezető bankfiókjához, a megbízás kitöltése során a

Díjbeszedő Holding Zrt. jogosult azonosítóját (A10805246T001) szíveskedjen megadni.

OTPBank Nyrt.ATM automatákon keresztül történő számlakiegyenlítéssel.
kkártyával történő kiegyenlítéssel a terhelési összesítő hátoldalán vagy a

Díjnet online számlakezelő rendszerhez, illetve azon belül a Díjbeszedő Holding Zrt.-hez mint számlakibocsátóhoz történő regisztráció esetén további fizetési
lehetőségek (internetbanki, bankkártyás és mobilfizetés) közül is választhat (

A mellékelt postai készpénzátutalási megbízás felhasználásával .

A .

Csoportos megbízással számlával fáradjon be

Készpénzben, vagy ban honlapon feltüntetett bármely ügyfélszolgálati irodában.
A

).

www.dbrt.hu

www.dijnet.hu

MINTA ÜGYFÉL
BUDAPEST
MINTA U 1.
1111

Elszámol idási őszak: ÉÉÉÉ.HH.NN - ÉÉÉÉ.HH.NN.

Fizetendő összeg: 6 862 Ft

Fizetési határidő: ÉÉÉÉ.HH.NN.

A rezsidíj csökkentés

ebben az elszámolási id

e nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a

következő fizetési kötelezettség terhelte volna: 7 626 Ft

A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása

- őszakban: 764 Ft

- 2013. július 1-je óta összesen: 5 299 Ft

(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

Víziközmű-szolgáltatás számla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám: 1/3
Számla sorszáma: 99999999

Szolgáltató neve: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
Adószáma: 10893850-2-44
Bankszámlaszáma: *

Call center (ügyintézés): +36 1 455 4306
+36 1 455 4303

Ügyfélszolgálati iroda: 1087 Budapest, Kerepesi út 19.
(H 8-20, K-Cs 8-16, P 8-14)

Internet: www.fcsm.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@fcsm.hu

Felhasználó azonosító száma: 111111111

Felhasználó neve: MINTA ÜGYFÉL

: 1111 BUDAPEST
MINTA U 1.

Felhasználási hely címe: 1111 BUDAPEST
MINTA U 1.

Felhasználó címe
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A vevő (fizető) adatai: vevő (fizető) 9 jegyű ügyfélazonosító száma, vevő (fizető ) neve és címe.

A számlára vonatkozó adatok: szerződéses folyószámlaszám, a számla sorszáma, az Ön által választott fizetési mód, valamint a számla sztornózása,
helyesbítése esetén a sztornózott vagy helyesbített számla sorszáma.

A számla teljesítési, valamint kibocsátási dátuma.

Az igénybe vett víziközmű-szolgáltatás megnevezése.

Az adott számlában számlázott összes elszámolt mennyiség

Árszabás: hatósági. A hatályos jogszabályok szerint alkalmazandó egységárak.

Számlarészletező: az adott számla alapját képező adatsorok – az igénybe vett szennyvízszolgáltatás mennyiségének megállapítására vonatkozó adatok,
elszámolt időszak, elszámolt mennyiség, egységár, ÁFA-érték, vízterhelési díj, elkülönített vízhasználók esetében a mellékmérő ügyviteli díja stb. – és
mindezek összesített értéke.

A vevő (fizető) folyószámla-egyenlege: a számlán feltüntetett naptári napon nyilvántartott egyenleget tartalmazza.

Tájékoztató adatok: a rezsicsökkentésre, a fogyasztás megállapításának módjára, a következő leolvasásra , a bekötési vízmérő pontossági osztályára, a
tárgyi időszaki felhasználás összehasonlítására, valamint elszámoló számla esetén az elszámoló számlában elszámolt részszámlákra vonatkozó tájékoztató
információk az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvényben foglaltak alapján.

Amennyiben a Felhasználási helyen a főmérőkhöz kapcsolódóan hitelesített mellékmérők is telepítésre kerültek és az aktuális számlában ezek
felhasználása levonásra került, akkor a számlán megtalálható a „Kimutatás a mellékvízmérők szennyvízdíj elszámolásairól” című rész is, mely a
mellékmérők adatait tartalmazza.

ÁFA összesítő (Ft) ÁFA% Nettó Ft ÁFA Ft Bruttó Ft

Összesen
27% 5 404 1 458 6 862

5 404 1 458 6 862

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege ÉÉÉÉ.HH.NN. napon: 0 Ft
Tájékoztató adatok
*A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 31-én hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget
tartalmazza.
Fogyasztás megállapításának módja: Fővárosi Vízművek Zrt. adatszolgáltatása
Következő mérőleolvasás vagy diktálás időpontja: Fővárosi Vízművek Zrt. által meghatározott

Bekötési vízmérő pontossági osztálya:
A tárgyidőszaki felhasználás összehasonlítása:
Az Ön szennyvízkibocsátásának változása a megelőző elszámolási időszakhoz képest (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak százalékában
kifejezett változása): 22%
Az Ön szennyvízkibocsátásának változása a megelőző elszámolási időszakhoz képest (csökkent/növekedett/nem változott): Csökkent
Az Ön szennyvízkibocsátása az átlagos lakossági felhasználáshoz (kibocsátáshoz) képest (felhasználó: átlagos lakossági felhasználó fogyasztásának százalékában
kifejezett aránya): 85%
A lakossági felhasználók átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található: www.maviz.org
Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege:

.

Számla sorszáma Végösszeg (Ft)

Vízmérőn mért ivóvízfogyasztás
(ivóvízmérő gyári száma: 1234567)

202
230

28

Tétel megnevezése
Mérőállás

(induló, záró)
Elszámolt mennyiség

és mértékegység
Nettó egységár

és mértékegység
Nettó díj

(Ft)

Mellékvízmérő szennyvízdíj levonás -2 365

Bruttó számlaérték összesen*

Fizetendő összeg

ÉÉÉÉ.HH.NN. -
ÉÉÉ.HH.NN.

ÁFA
(%)

27

Bruttó díj
(Ft)

-3 004

6 862

6 862

Áthárított vízterhelési díj 4,57 3Ft/m 119 27 151

Vevő (fizető) azonosító: 222222222 Oldalszám: 2/3

Vevő (fizető) neve: MINTA ÜGYFÉL
Vevő (fizető) címe: 1111 BUDAPEST MINTA UTCA 1.
Vevő (fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla: 33333333 Teljesítés időpontja: ÉÉÉÉ.HH.NN.
Számla sorszáma: 99999999 Számla kelte: ÉÉÉÉ.HH.NN.
Fizetési mód: készpénzátutalási megbízás A szolgáltatás megnevezése:

Számla sorszáma: 99999999

Víziközmű-szolgáltatás / szennyvízelvezetés

Elszámolt mennyiség: 18 m
SZÁMLARÉSZLETEZŐ
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Árszabás: hatósági

Elszámolt
időszak

Elvezetett mennyiséggel arányos
szennyvízdíj (ivóvízmérő gyári száma:
1234567)

26 m3 295,66 Ft/m3 7 687 27 9 762

-8 m3

Jogszabályban biztosított locsolási
kedvezmény 10% (ivóvízmérő gyári
száma: 1234567)

-2

Mellékvízmérő áthárított vízterhelési díj
levonás

-37 27 -47

Oldalszám: 3/3

Kimutatás a mellékvízmérők szennyvízdíj elszámolásairól
Számlaszám: 99999999

Fogyasztó neve: MINTA ÜGYFÉL
Fogyasztási hely: 1111 BUDAPEST MINTA UTCA 1.

11/111111 MINTA ÜGYFÉL 2
1111 MINTA U 1. fszt. 2.

280
288

Felhasználó azonosítója, neve
Felhasználási hely címe

Mérőállás
induló, záró

Mennyiség

0112233

Főmérő
készülékhely

ÉÉÉÉ.HH.NN.
ÉÉÉÉ.HH.NN.

Elszámolt
időszak

0123456
(M0093199)

Készülékhely
(záróelem)

123456
(2016)

Gyári szám
(lejárat éve)

Összesen -8

280
288

0112233
ÉÉÉÉ.HH.NN.
ÉÉÉÉ.HH.NN.

0123456
(M0093199)

123456
(2016)

-8

KIMUTATÁS A MELLÉKVÍZMÉRŐK VÍZDÍJ ELSZÁMOLÁSAIRÓL
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