
ALFÖLDVÍZ Zrt.

¤
 N

30
03

01
7

v
r
:
 
0
0
0
0
 
j
o
b
:
 
0
0
9
3
2
1
1
6
/
0
0
0
0
0
0
0
5
 
[
2
.
1
.
2
]

0
0
0
0
_
0
1
2
0
_
T
E
S
Z
T
_
(
0
0
0
0
0
1
)
B
1
_
P

T

2

Szolgáltató neve: ALFÖLDVÍZ Zrt.

Címe: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

Adószám: 13100887204

Bankszámlaszáma: 10402609-26017989-00000000

Ügyfélszolgálat elérhetõségei:

Telefonos ügyfélszolgálat: 06 80 922 334

Hibabejelentés: 06 80 922 333

Honlap: www.alfoldviz.hu

Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, Pf:96

E-mail: ugyfel@alfoldviz.hu

Elszámolási idõszak:

Fizetendõ összeg:

Fizetési határidõ:

Felhasználási hely azonosító:

Felhasználó neve:

Felhasználó címe:

Felhasználási hely címe:

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási idõszakban a

következõ fizetési kötelezettség terhelte volna:

A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása

- ebben az elszámolási idõszakban:

- 2013. július 1-je óta összesen:

(Ezen összegek az Ön számlájából elõzetesen levonásra kerültek.)

�

Víziközmû-szolgáltatás elszámoló számla

1. sz. eredeti példány

1/4 oldal

Számla sorszáma: 102LC22

2021.09.01-2022.01.12

4 613 Ft

2022-02-08

111111111

Minta Kálmán

5600 Békéscsaba, Minta utca 2. 3.em A:11

5600 Békéscsaba, Minta utca 2. 3.em A:11

27 606 Ft

2 761 Ft

5 351 Ft

A

KA 1006 001 699 449 8

Minta Kálmán 

Békéscsaba

Minta utca 2. 3.em A:11

5600

***4613***

*Négyezer-hatszáztizenhárom*

102LC22

2022.02.08

111111111111

Minta Kálmán

Békéscsaba

Minta utca 2. 3.em A:11

5600

10402609-26017989-00000000

ALFÖLDVÍZ Zrt.

5600 Békéscsaba

Dobozi út 5.

83961999  670  51

***4613***

*Négyezer-hatszáztizenhárom*

Hiv.sz:102LC22

H.idõ:2022.02.08

FM

<222>

363083326019

Minta Kálmán

Békéscsaba

Minta utca 2. 3.em A:11

5600

10402609-26017989-00000000

ALFÖLDVÍZ Zrt.

5600 Békéscsaba

Dobozi út 5.
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Az Ön víziközmű szolgáltatójára, 
az ALFÖLDVÍZ Zrt.-re vonatkozó 
adatok. Átutalás esetén kérjük, 
erre a bankszámlaszámra 
utaljon.

1

A számla típusára, a kibocsátott 
számla példányszámára, 
terjedelmére és sorszámára 
vonatkozó adatok. 

2

1

2

3

Az itt feltüntetett névre és címre 
kézbesítjük a vízdíjszámláját.

3
Ügyfélszolgálatunkra vonatkozó 
információk. Amennyiben szol-
gáltatásunkkal kapcsolatosan 
észrevétele van, az itt meg-
jelenített telefonszámokon és 
címeken állunk rendelkezésére.

4

4

A felhasználó és a felhasználási 
hely adatai. Kérjük, hogy az 
itt feltüntetett felhasználási 
hely azonosítójára hivatkozzon 
szolgáltatásunkkal kapcsolatos 
ügyintézés során.

5

5

Számlamagyarázat  
elszámoló számla

7
6

8A számlában elszámolt fogy-
asztási időszak. Az elszámolási 
időszak a két utolsó leolvasott 
mérőállás közötti időszak.

6

A számla fizetendő összege. Az 
itt feltüntetett összeg a számla 
végösszege vagy a késedelmi 
kamattal növelt és/vagy a 
felhasználó előre fizetésének 
összegével csökkentett értéke.

7

A számla fizetési határideje. 
Kérjük, vegye figyelembe a 
számlája kiegyenlítésekor, 
hogy a számla értékének a 
szolgáltatóhoz az itt feltüntetett 
határidőig kell megérkeznie.

8

9

10

Itt tájékoztatjuk, hogy a 
teljes elszámolási időszakban 
rezsicsökkentés nélkül mennyi 
lett volna a számlájának az 
összege, valamint közöljük az 
elszámolási, és a 2013. július 1-jét 
követő időszakban elszámolt 
rezsi megtakarítás értékét.

9

Készpénz-átutalási megbízás 
helye, átutalással vagy csopor-
tos befizetéssel történő fizetési 
mód esetén a befizetésre 
vonatkozó információt tün-
tetünk fel.

10

Általános tájékoztató sorok, 
közérdekű információk.

11
11

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy az Üzletszabályzatunk 10.2.6. pontja alapján Társaságunk a

részszámlákat összevontan bocsátja ki, oly módon, hogy az összevont számlák összege elérje a nettó 3000 Ft-ot azaz

bruttó 3810 Ft-ot.

Azon Felhasználóinknak, akik vállalták, hogy havonta bejelentik mérõállásukat, összeghatártól függetlenül, a

továbbiakban is havonta készítjük el a számláikat. Felhívjuk tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy vízmérõállás

bejelentésre 2021. január hónaptól minden hónap 10-e és 15-e között lesz lehetõség.

Az évente egyszer esedékes vízmérõ leolvasáskor elkészülõ elszámoló számlákat szintén összeghatártól függetlenül

juttatjuk el Felhasználóinknak.

Amennyiben szolgáltatásunkkal, vagy a számlázási rend módosításával kapcsolatosan kérdésük merülne fel,

forduljanak bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a felhasználási helyeken a leolvasást évente egy alkalommal végzi el Társaságunk.

A részszámlákon az átlagmennyiséget az elõzõ 12 hónap számlázott mennyisége alapján határozzuk meg. Amennyiben

a beállított átlagmennyiség nem megfelelõ Ön részére, kérésére ügyfélszolgálatunkon módosítjuk.

Fontos, hogy a leolvasó kollégáink a vízmérõt személyesen olvassák le. Amennyiben az esedékes leolvasás alkalmával

nem tartózkodik otthon, kollégáink értesítõt hagynak a felhasználási helyen a következõ leolvasási kísérlet

idõpontjával. Az értesítõ tartalmaz egy telefonos elérhetõséget, amelyen lehetõsége van idõpontot egyeztetni. Abban az

esetben, ha nem történik idõpont egyeztetés, akkor a leolvasó kollégánk az értesítõn megjelölt idõpontban keresi fel

ismét a felhasználási helyet. A vízmérõk leolvasása közös érdekünk.

A leolvasás hónapját megelõzõ számlán feltüntetjük a leolvasás várható idõpontját.

Javasoljuk, hogy a leolvasástól függetlenül legalább havonta ellenõrizze, hogy a vezetékhálózaton, kerti csapon nincs-e

meghibásodás, ugyanis meghibásodás következtében elfolyt vízmennyiség ellenértékét is ki kell egyenlíteni.

2/4 oldal



A vevő (fizető) azonosító 
száma, neve, címe. Ez a szám 
megegyezik a folyószámla azo-
nosítójával, ügyintézéskor erre 
az azonosítóra is hivatkozhat.

12

12

A számla sorszáma, valamint a 
rendszerünkben rögzített, Ön 
által választott fizetési mód.

13
13

A számla kibocsátási dátuma 
valamint a teljesítés időpontja. 

14
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Vevõ (fizetõ) azonosító száma:

Vevõ (fizetõ) neve:

Vevõ (fizetõ) címe:

Vevõ (fizetõ) adószáma:

Szerzõdéses folyószámla:

Számla sorszáma:

Fizetési mód:

Teljesítés idõpontja:

Számla kelte:

A szolgáltatás megnevezése

Víziközmû-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZÕ

Elszámolt mennyiség:

Árszabás:

111111111111

Minta Kálmán

5600 Békéscsaba, Minta utca 2.

102LC22

Csekk

2022-02-08

2022-01-20

Ivóvíz 9 m3, Szennyvíz 9 m3

Ivóvíz: Lakossági tarifa; Szennyvíz: Lakossági tarifa

1. sz. eredeti példány

3/4 oldal

Tétel megnevezése Elszámolt

idõszak

Mérõállás

(induló, záró)

Elszámolt

mennyiség és

mértékegység

Nettó

egységár és

mértékegység

Nettó díj

(Ft)

ÁFA

(%)

Bruttó díj

(Ft)

Ivóvíz-szolgáltatás alapdíj 2021.09.01

-2022.01.31

5 db 479,70 Ft/db 2 398,50 27 3 046,10

CHU123456 számú vízmérõn mért ivóvíz

fogyasztással arányos díj

2021.09.01

-2022.01.12

25-74 49 m3 154,80 Ft/m3 7 585,20 27 9 633,20

Elvezetett mennyiséggel arányos

szennyvízdíj

2021.09.01

-2022.01.12

49 m3 193,50 Ft/m3 9 481,50 27 12 041,51

Áthárított vízterhelési díj 2021.09.01

-2022.01.12

9 m3 2,00 Ft/m3 18,00 27 22,86

Részszámlákban elszámolt ivóvíz-

szolgáltatás alapdíjak

2021.09.01

-2021.12.31

-4 db 479,70 Ft/db -1 918,80 27 -2 436,88

Részszámlákban elszámolt ivóvíz

fogyasztással arányos díjak

2021.09.01

-2021.12.31

-40 m3 154,80 Ft/m3 -6 192,00 27 -7 863,84

Részszámlákban elszámolt elvezetett

mennyiséggel arányos szennyvízdíjak

2021.09.01

-2021.12.31

-40 m3 193,50 Ft/m3 -7 740,00 27 -9 829,80

Bruttó összeg lekerekítése -0,15 AHK -0,15

Bruttó számlaérték összesen*: 4 613

Fizetendõ összeg: 4 613

ÁFAÖSSZESÍTÕ

Adó mértéke(%) Szolgáltatás megnevezése ÁFA alap(Ft) ÁFA összege(Ft)

27 Víziközmû-szolgáltatás 3 632,40 980,75

AHK Víziközmû-szolgáltatás -0,15 0,00

Számla összesen: 3 632,25 980,75

A nyilvántartás szerint a folyószámla egyenlege a számla kibocsátásakor 9 671 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. Az adott elszámolási idõszakban elért megtakarítás az elszámolási idõszakban kibocsátott rész- és elszámoló

számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.

** Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendõ.

NAV adómentességi kódok:

AHK-ATK-Áfa tárgyi hatályán kívül/Outside the scope of VAT

Következõ leolvasás várható idõpontja: 2022.02.07-2022.02.11

Következõ mérõállás bejelentés idõpontja: 2022.03.10-2022.03.15

AHK: adó hatályán kívüli

Az Ön által igénybevett szolgál-
tatás megnevezése.

15
14

15

A számlában elszámolt me-
nnyiségek szolgáltatásonkénti 
bontásban.

16

Az Ön által igénybevett 
víziközmű szolgáltatás díj 
szabása.

17

17
16

Számlarészletező táblázat. Itt 
találja az elszámolási időszak-
ban elszámolt mennyiségi ada-
tokat. Az alapdíjakra, a víz- és 
szennyvíz mennyiségi adatokra, 
vízterhelési díjra, esetleges 
mennyiségi korrekciók esetén 
azok mennyiségére vonatkozó 
sorokat. A táblázat tartalmazza 
a korábban késedelmesen 
befizetett számlájára számolt 
késedelmi kamat összegét is va-
lamint az előre fizetésből adódó 
számla végösszegét befolyásoló 
tételt is.

1818

A számlán elszámolt Áfa 
összesítője.

19

19

A számla készítésekor a 
felhasználó vevő (fizető) 
azonosítószámán nyilvántar-
tott folyószámla egyenleg. A 
tétel tartalmazza a még nem 
lejárt esedékességű számlák 
összegét is. 

20

20

A rezsicsökkentésre vonatkozó 
tájékoztató információk.

21

21 A következő leolvasás várható 
időpontja.

22

A következő mérőállás 
bejelentési időpont. Kérjük, 
az előzetes regisztráció után, 
ebben az időszakban jelentse 
be a mérőállását.

23

22

23

A leolvasás módjára vonatkozó 
információk.

24

A felhasználási helyre beszerelt 
bekötési/mellékvízmérőre 
vonatkozó adatok.

25

A tárgyi időszaki felhasználás 
összehasonlítása megmutatja, 
hogy az előző és a jelenlegi 
elszámolási időszak ivóvíz 
felhasználása illetve szennyvíz 
kibocsátása hogyan alakult, 
illetve hogyan viszonyul az átla-
gos lakossági felhasználáshoz.

26

Az elszámoló számlában 
elszámolt részszámlák felso-
rolása.

Amennyiben számlája késedel-
mi kamatot tartalmazna, itt 
találja a felszámolt késedelmi 
kamat részletezését.

27

27

26

25

24

1. sz. eredeti példány
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Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás a víziközmû-szolgáltató által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - víziközmû-szolgáltatói

ellenõrzés

Leolvasás módja (LM) jelen számlában: Dikt

Bekötési vízmérõ pontossági osztálya:992590/25 gyári számú bekötési mérõ: A pontossági osztály CHU123456 gyári számú mellékvízmérõ

pontossági osztálya: B pontossági osztály

A tárgyidõszaki felhasználás összehasonlítása: Az Ön ivóvíz felhasználásának (ha releváns szennyvízkibocsátásának) változása a megelõzõ

elszámolási idõszakhoz képest (aktuális elszámolási idõszak/azt megelõzõ elszámolási idõszak százalékban kifejezett változása):Ivóvíz felhasználása:

+490%, szennyvízkibocsátása: +490%

Az Ön ivóvíz felhasználása (ha releváns szennyvízkibocsátása) a megelõzõ elszámolási idõszakhoz képest (csökkent/növekedett/nem

változott):Ivóvíz felhasználása: növekedett, szennyvízkibocsátása: növekedett

Az Ön ivóvíz felhasználása (ha releváns szennyvízkibocsátása) az átlagos lakossági felhasználáshoz (kibocsátáshoz) képest (felhasználó/átlagos

lakossági felhasználó fogyasztásának százalékban kifejezett aránya):Ivóvíz felhasználása: 166%, szennyvízkibocsátása: 153%

A lakossági felhasználók átlagfogyasztása a következõ internetes honlapon található:www.alfoldviz.hu

Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege:

Sorszám Számla végösszeg(Ft)

288717LC21 12 669

288718LC21 -12 669

288719LC21 5 058

288720LC21 5 058

288721LC21 5 058

288722LC21 5 058


