
Tisztelt Ügyfelünk! 

Az Ön részére most kiküldött számla megfelel az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. 

évi CLXXXVIII. törvény hatályos előírásainak. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla 2014. 

január 01. napjától e törvény értelmében jelentősen megváltozott. Így néhány elemet új helyen talál, 

ezért jelen számlamagyarázatban bemutatjuk a számla részleteit, kiemelve az Ön számára fontos 

információkat.       

Számla 1. oldala 

Levelezési cím: az a cím, ahová a számlát postázzuk. 

Vállalati információk: ez a blokk társaságunkra, a KÖZSZOLG Kft-re vonatkozó információkat 

tartalmazza. Az egyéb elérhetőségek mellett személyes ügyfélszolgálatunk fogadási rendjéről is 

tájékoztat. 

Fizetési információk: ez az Ön részére legfontosabb információkat tartalmazza. Az elszámolt 

időszak (-tól, –ig) tartománya mutatja, melyik időszak számláját tartja kezében. A fizetendő összeg az 

aktuális számla végösszege, melyet a fizetési határidőre kérünk postai befizetéssel, vagy átutalással 

teljesíteni. 

A felhasználó adatai: az ügyfél neve, lakcíme, felhasználó azonosítója itt szerepelnek a számlán. 

Kérjük, ügyintézéskor szíveskedjen erre a felhasználó azonosítószámra hivatkozni. 



Megtakarítási információk: itt találja az adott elszámolási időszak rezsicsökkentés nélküli 

fizetendő összegét, valamint a rezsicsökkentés következtében megtakarított összeget adott időszakra, 

továbbá 2013. július 01-től számított időszakra összesen. 

A számla 2. oldala további hasznos információkat tartalmaz. 

 

Számla 3. oldala

A számlafizetővel kapcsolatos információk: a számlát fizető azonosítója, neve és címe található itt. 

Szerződéses folyószámla, fizetési mód: a vevői folyószámlakarton számát, jelen számla sorszámát, és a 

választott fizetési módot (csoportos beszedési megbízás, átutalás vagy csekkes) jelöli. 

A teljesítés és számla kelte: a számla kelte a számla készítésének dátumát jelenti, a teljesítés kelte a 

folyamatos szolgáltatás miatt megegyezik a fizetési határidővel. 

Tétel megnevezése, számlázott tételek: A tételek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 

kéttényezős díjszerkezete, a gyűjtés-szállítás és hulladék feldolgozó létesítmények üzemeltetésének alap- és 

ürítési díját tartalmazzák. Az alapdíj a háztartás(ok) számá(hoz) igazodó, havonta fizetendő díj, míg az ürítési díj 

a hulladékgyűjtő edény méretétől függő díjtétel.  

Felhasználási hely címe: a hulladék keletkezésének helye. 
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Mennyiség és mértékegység: a havi számlázás során az alapdíj és az ürítési díj mennyisége 

háztartásonként 1 hó minden esetben. 

Bruttó díj ((( alapdíj+egységár) x mennyiség x gyűjtőedény db ) x felhasználási helyek száma) + ÁFA 

= bruttó fizetendő díj. 

Fizetendő összeg: a táblázat tartalmazza a felhasználó részére adott támogatásokat, túlfizetéseket, vagy 

bármilyen egyéb befolyásoló tételt is, jogcímenként külön-külön feltüntetve. 

Folyószámla egyenleg: társaságunk nyilvántartása szerinti folyószámla-egyenlege összesítve 

megmutatja, hogy az adott szerződéses folyószámlához tartozó összes szolgáltatási helyen fennáll-e tartozás 

vagy túlfizetés. A megjelenített egyenlegben az adott számla végösszeg is beszámításra került. Túlfizetés esetén 

negatív előjellel szerepel az összeg. 

 


