VILLAMOSENERGIASZÁMLA-MAGYARÁZÓ
Utaláskor ezt kell a közlemény
rovatba írni, hogy azonosítsa
a befizetést.

Villamosenergia elszámoló számla

Változhat, utaláskor az
aktuális villamosenergia
számlán
szereplő
bankszámlaszámot kell
megadni.
A felhasználás helyétől függ,
hibabejelentés esetén a saját
villamosenergia-számláján
található telefonszámot hívja.
A pénz beérkezésének
határideje, a csekket minimum
két munkanappal korábban
kell feladni.
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Bankszámla száma:
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Az Ön által korábban
megadott levelezési cím,
amelynek változását azonnal
jelezze felénk.

MINTA MÁTÉ
Tiszaújváros
Áram utca 1.
3580

Felhasználó azonosító száma:
Felhasználó neve:
Felhasználó címe:

Felhasználási hely címe:


Elszámolási időszak: 2021.09.01 - 2022.02.15.
Fizetendő összeg:
11 491 Ft
Fizetési határidő:
2022.03.15.

12345678
MINTA MÁTÉ
3580 Tiszaújváros
Áram utca 1.
3580 Tiszaújváros
Áram utca 1.

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a
következő fizetési kötelezettség terhelte volna:
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása
- ebben az elszámolási időszakban:
- 2013. január 1-je óta összesen:
(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

Az elszámolt időszakban fo
gyasztott villamosenergia
mennyiség (kWh) alapját ké
pező induló és záró mérőállá
sok különbözetéből kiszámí
Felhasználási
hely azonosítója
tott érték.

A lakossági fogyasztók villa
mosenergia-fogyasztását a
következő árszabások szerint
számoljuk el: az egésznapos
mérésen jelzett fogyasztását
1320 kWh éves elfogyasz
tott mennyiségig kedvezmé
nyes, az ún. „kedvezményes
A1”, az egésznapos mérésen
jelzett fogyasztását évi 1320
kWh éves elfogyasztott men�
nyiség felett, az ún. „általános
A1” alapján és a vezérelt mé
résen jelzett fogyasztását az
ún. „B Alap” vagy „B GEO” ár
szabás szerint számoljuk el.
A számlázott energia men�
nyiségétől független, fix díj.
A villamos energia felhaszná
lási helyre szállításáért a fo
gyasztás mennyisége alap
ján fizetendő díj.

A tájékoztató adatok közt tün
tetjük fel a következő éves le
olvasás és a mérőcsere ter
vezett időpontját.

Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:
Számla sorszáma:

45 134 Ft
294 668 Ft
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12345678
MINTA MÁTÉ
3580 Tiszaújváros, Áram utca 1.
13865498612
Számla sorszáma: 123456789001

Fizetési mód:

182 766 Ft

Teljesítés kelte:
2022.02.15
Számla kelte:
2022.02.15
A szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia egyetemes

szolgáltatás és villamosenergia-elosztás

Átutalás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Fogyasztás összesen: 3 704 kWh
Árszabás:ESZ „A1” Lakosság
Mérési pont azonosító: HU000210F11-E000123456789-1234567 „A1”

Elosztói engedélyes:
MVM Émász Áramhálózati Kft.

Mérő gyártási
száma

Elszámolási időszak

Induló mérőállás

Záró mérőállás

LM

Fogyasztás
(kWh)

Szorzó

Mennyiség
(kWh)

1900000006

2021.09.01-2022.02.15

36 024

39 728

Leol.

3 704

1

3 704

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Nettó
MértékMennyiség
egységár és
egység
mértékegysége
1 324,00 kWh
12,7600 Ft/kWh
2 380,00 kWh
13,6400 Ft/kWh

Nettó
ÁFA
érték
(%)
(Ft)
16 894 27
32 463 27
49 357
-45 282
4 075

ESZ Lakossági „A1” kedv. árszabás díja
2021.09.01-2022.02.15
ESZ Lakossági „A1” normál árszabás díja
2021.09.01-2022.02.15
Energiadíj összesen
2021.09.01-2022.02.15
Részszámlákban elszámolt energiadíj
2021.09.01-2022.02.15
Fizetendő energiadíj
2021.09.01-2022.02.15
Rendszerhasználati díjak (az elosztói alapdíj
2021.09.01-2022.02.15
3 704,00 kWh
15,9000Ft/kWh
58 894
kivételével)
Elosztói alapdíj*
2
1,00
hó
120,5000Ft/hó
121
Rendszerhasználati díjak összesen
59 015
Részszámlákban elszámolt rendszerhasználati
2021.09.01-2022.02.15
-54 043
díjak
Fizetendő rendszerhasználati díjak
4 972
Nettó számlaérték összesen
9 047
Kerekítés
Bruttó számlaérték összesen**
Egyéb
Késedelmi kamat
Fizetendő összeg összesen
							
ÁFA összesítő (Ft)
Tétel megnevezése
ÁFA (%)
Nettó érték (Ft)
ÁFA (Ft)
Bruttó érték (Ft)
I.áfakulcs
27
9 047
2443
11 490
II.áfakulcs
AHK
1
0
1
Számla összesen:		
9 048
2443
11 491

A felhasználó adatai és a fel
használási hely címe.

Bruttó (áfát is tartalmazó)
megtakarítás. Ha Ön 2013.
január 1-jét követően lett az
ügyfelünk,
akkor
a
megtakarítás a szerződés
kezdete és az ezen számlán
szereplő elszámolási időszak
vége közötti időszakra
vonatkozik.
A felhasználási hely szerinti
illetékes elosztói engedélyes,
akit a hálózattal, csatlakozás
sal, fogyasztásméréssel kap
csolatos ügyekben kell ke
resnie.

Leolvasás módja (LM) lehet:
Leol – leolvasás elosztói en
gedélyes által;
Becs – becsült;
Dikt – fogyasztó által diktált;
Ell – elosztói ellenőrzés

Bruttó érték
(Ft)
21 455
41 228
62 683
-57 508
5 175

27

74 795

27

154
74 949
-68 640
6 309
6
11 490
1
11 491

11 491 Ft

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor:

Az adott felhasználási helyen
szerződött ügyfél ezt a számot
készítse elő ügyintézéshez!

Tájékoztató adatok:
* Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő.
** A rezsicsökkentés a lakossági fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a
már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsájtott rész- és elszámoló
számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.
Következő leolvasás várható időpontja: 2023.02.10-2023.02.15.
A fogyasztásmérő hitelességének lejárati ideje 2025.12.31 , illetve a mérőcsere tervezett időpontja: 2025.01.01 és 2025.12.31 között.
AHK: adó hatályán kívüli – A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás elosztói engedélyes által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - elosztói ellenőrzés;

A számlarészletező táblázat
alatt található a szerződéses
folyószámla egyenlege. Ha az
összeg tartozást mutat, akkor
kérjük, hogy annak kifizetését
intézze.

A számlamagyarázó folytatása a másik oldalról.
Az éves elszámoló szám
lában elszámolt fogyasztás
alapján kalkulált, a követke
ző elszámolási időszakra be
állított átlagos havi mennyi
ség. Ha az elszámolás több
árszabást tartalmaz, akkor
árszabásonként adunk be
csült mennyiséget.
Az éves elszámoló szám
lával záródó időszakban ki
bocsátott részszámlák fel
sorolása. A részszámlák
bruttó összegét az elszá
moló számla összegéből le
vonjuk akkor is, ha az nincs
kiegyenlítve, így kérjük, elle
nőrizze befizetéseit.
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Következő részszámla becsült mennyisége: 308 kWh
Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak) egy zónaidős: 101,5%
Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott): nőtt
Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználásához képest: 162,4 %
Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogasztása a következő internetes honlapon
található:
www.mvmnext.hu
Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege:
Sorszám:
014505519468
013020402772
013505795584
014505734811
014505812753
012020655038
014505958821
014506034677
014506108034
013506326928
011021138740

Számla végösszeg (Ft):
11 596 Ft
11 621 Ft
11 633 Ft
11 617 Ft
11 626 Ft
11 633 Ft
11 613 Ft
11 629 Ft
11 621 Ft
11 641 Ft
11 604 Ft

Az aktuális elszámolási
időszak és az azt megelő
ző elszámolási időszak fo
gyasztásának hányadosa
százalékban kifejezve.
Az előző elszámolási idő
szakhoz viszonyított ener
giafelhasználás: ha 100%
alatt van, csökkent, 100%
felett nőtt, 100% esetén nem
változott.
A felhasználási helynek az
éves átlagos lakossági fel
használás 2503 kWh-s ér
tékéhez viszonyított energia
felhasználása.

Társaságunk nyilatkozik arról, hogy minden energiaforrás részesülhet olyan ösztönzőkből, amelyek nem a részletezett árban feltüntetett illetékeken
keresztül kerülhetnek finanszírozásra.
Jogszabályi kötelezettség alapján tájékoztatjuk, hogy a következő internetes elérési útvonalon találhat leírást a kereskedőváltás feltételeiről és előnyeiről,
a fogyasztók bíróságon kívüli vitarendezéssel kapcsolatos jogairól, a fogyasztóvédelmi rezsipontok elérhetőségéről, valamint a Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatal által üzemeltetett összehasonlító eszköz elérhetőségéről: www.mvmnext.hu/aram/szamlainformaciok

Törvényi kötelezettségünk szerint feltüntetjük a felhasználó most elszámolt energiafogyasztásának és a megelőző elszámolási ciklus azo
nos időszakában mért fogyasztásának összehasonlítását grafikon formában, ha ez az adat ugyanazon szerződés alapján rendelkezésre áll.

Energiafelhasználásának aránya – egy zónaidős (%)
megelőző időszak
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