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108/2014. 

2014.03.14.  NYÍRSÉGVÍZ ZRT. 

TÁJÉKOZTATÁS 

 

Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény szerinti nem lakossági felhasználó részére 

kiállított víz- és csatornadíj számláról 

 

Tisztelt Partnerünk! 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy 2014. február 1. után a víz- és csatornadíj számlát a nem lakossági 

felhasználói körben is – a 2013. évi CLXXXVIII. törvényben célként megfogalmazottan a 

közüzemi számlák érthetősége és átláthatósága érdekében – az egységes közszolgáltatói 

számlaképről szóló törvény előírásainak megfelelően készítjük el.  

A korábbi gyakorlattól eltérő megoldásokról, változásokról az alábbiakban adunk tájékoztatást: 

 

1. Az egységes számla első oldalán kék színnel kiemelve az összesítő és a felhasználási helyre 

vonatkozó adatokat szerepeltetjük, a második oldalán aktuális közérdekű információk 

kerülnek feltüntetésre. A számla részletezését a harmadik oldaltól tesszük meg. 

 

2. A fizető (vevő) adatai a fizető azonosító és a számla sorszáma is a harmadik oldalon 

szerepel. Kérjük, hogy az átutalásnál a fizető azonosítóra szíveskedjen hivatkozni. 

 

3. A számla fizetendő összegébe a túlfizetés és a korábbi számlák esetleges késedelmes 

befizetéséből adódó kamat összege is beszámításra kerül. A közüzemi szerződés szerint 

jogszerűen felszámított, a víz- és csatornadíj folyószámlán nyilvántartott késedelmi kamat 

terhelésre vonatkozó eljárási rend megváltozott. A késedelmes fizetés miatt felszámított kamat 

első alkalommal a 2014. március havi egységes víz- és csatornadíj számlán szerepel (mint a 

számla fizetendő összegét befolyásoló tényező) mindaddig, míg az pénzügyileg rendezésre 

nem kerül. E tételeket a jogcím pontos megjelölésével külön soron tüntetjük fel.  

 

4. A 2014.03.15-től hatályos Ptk. 6:155.§ (2) bekezdés alapján amennyiben a nem 

lakossági felhasználó fizetési késedelembe esik, köteles a behajtással kapcsolatos 

költségek fedezetére minimum 40 eurónak megfelelő forintösszeget megfizetni. A 

behajtási költség általányt a késedelmi kamathoz hasonlóan a számla fizetendő összegét 

befolyásoló tényezőként, külön soron tüntetjük fel. 

 

5. A számlarészletező végén megjelenített aktuális folyószámla egyenleg  

– tartalmazza az aktuális számla bruttó összegét is, 

– nem tartalmazza a késedelmi kamat és a behajtási költség általány összegét, amelyet a 

számlán fizetendő összeget befolyásoló tételként, külön soron tüntetünk fel. 

 

6. A számlarészletező végén tüntetjük fel a vízmérő leolvasás tervezett időpontját.  


