
A HMV elszámolási számlán lévő adatok és azok értelmezése 

 
1. Fogyasztási hely adatok 

a. FOGYASZTÁSI HELY: A fogyasztási hely adatait tartalmazza (Fogyasztási hely azonosítója, 
fogyasztási hely típusa, címe). 

b. VEVŐ: Vevő adatait tartalmazza (Vevő megnevezése, város, címe) 
c. ÉRTESÍTÉSI ADATOK: Értesítési adatokat tartalmazza (Megnevezés, város, cím, irányítószám). 

2. Számla adatok 
a. Számla típus: 0 számla, 10 stornó számla. 
b. Számla sorszám: A jogszabályoknak megfelelően szigorúan sorszámozott.  
c. Számla hónap: A kiállított számla melyik hónapról szól. 
d. Vevő azonosító: Ügyfél azonosító, amely az adott fogyasztóra vonatkozik 
e. Számla kelte: Számla kiállításának dátuma 
f. Fiz. határidő: Számla kiegyenlítésnek fizetési határideje 
g. Telj. időpontja: Szolgáltatás teljesítésének dátuma 
h. Fizetés módja: Lehet Készpénz átut.megbíz. (Postai csekken); Csoportos (lakossági folyószámláról.) 
i. Példány: Megmutatja, hogy adott számlát mennyi példányban nyomtatták ki. 
j. Díjkörzet: A kézbesítés módjának meghatározása. 
k. Oldalszám: Oldalszám/Oldalak összesen megmutatása. 
l. SZJ számok: A szolgáltatott szolgáltatások SZJ azonosító számonkénti felsorolása. 

3. Használati melegvíz (HMV) elszámolásának levezetése 
a. Elszámolási időszak: Használati melegvíz elszámolás időintervalluma 
b. Fogyasztás meghatározása:  

i. Vízfogyasztás meghatározása: 
1. Vízórával rendelkező fogyasztók: Mérőazonosítóhoz tartozó értékek feltüntetése (Előző 

óraállás, előző leolvasás dátuma, utolsó óraállás, leolvasás dátuma, fogyasztás (m3), 
olvasott vagy becsült-e az érték). A feltüntetett értékek alapján kerül meghatározásra az 
összes HMV fogyasztás. 



2. Vízórával nem rendelkező fogyasztók: A főmérő által mért szumma m3 értékből levonásra 
kerül a vízórások szumma fogyasztása, majd az így maradt mennyiség kerül felosztásra a 
lakóközösség által meghatározott módon (Lm3 vagy lakólétszám alapján). 

ii. Fogyasztott hőmennyiség meghatározása: A megállapított vízfogyasztás és a hőközponti 
fajlagos érték szorzata. 

c. Elszámolás: A részszámlákon befizetett Víz (m3) és Hő (GJ) mennyiség, illetve az előzőekben kiszámolt 
fogyasztott Víz (m3) és Hő (GJ) mennyiség különbözete. 

d. Új átlagfogyasztás meghatározása: A fogyasztott mennyiség, illetve az új hőközponti fajlagos érték 
alapján (az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint) meghatározásra kerül a következő időszakban 
fizetendő Víz (m3) és Hő (GJ) értékek. 

4. Használati melegvíz elszámolása 
Ebben a részben a használati melegvíz elszámolással kapcsolatos sorok találhatóak meg. 
a. Megnevezés: Szolgáltatás megnevezése. 
b. Időszak: Az elszámolási időszak megjelölése 
c. Mérőállás: Nincs feltüntetve. 
d. Mennyiség: Az elszámolás során meghatározott értékek. 
e. M.e.: Adott szolgáltatáshoz tartozó mértékegység. 
f. Egységár: A szolgáltatás egységára adott az időszakban meghatározott időintervallumban. 
g. Áfa alap: Mennyiség és egységár szorzata.  
h. Áfa %: Szolgáltatáshoz tartozó Áfa mértéke. 
i. Áfa ért.: Fizetendő Áfa értéke. 
j. Összesen: A szolgáltatás Áfa-val növelt értéke. 
 
Jelenleg a HMV elszámolás során 3 szolgáltatási típust különböztetünk meg.   
a. HASZN.MV.HŐDÍJ: A 3-as pontban meghatározott hődíj (GJ) különbözet elszámolása az elszámolási 

időszakra vonatkozó értékek figyelembevételével. 
b. IVÓVÍZDÍJ: A 3-as pontban meghatározott Víz (m3) mennyiség különbözet elszámolása az elszámolási 

időszakra vonatkozó értékek figyelembevételével. 
c. SZENNYVÍZELVEZETÉS: A 3-as pontban meghatározott Víz (m3) mennyiség szennyvízelvezetés 

különbözet elszámolása az elszámolási időszakra vonatkozó értékek figyelembevételével.  

5. Aktuális havi számlázási adatok 
Ebben a részben az aktuális havi számlázással kapcsolatos sorok találhatóak meg. 
A havi számlázás során 5 szolgáltatási típust különböztetünk meg.   
a. FŰTÉS ALAPDÍJ: Fűtési fogyasztástól független, havonta fizetendő összeg fogyasztási helyenként. 

Egységárát Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata határozza meg. (Szekszárdi Önkormányzat 
(21/2000.XI.3.) rendelete a távhőszolgáltatásról) 

b. HASZN.MV.ALAPDÍJ: Használati melegvíz fogyasztástól független, havonta fizetendő összeg 
fogyasztási helyenként. Egységárát Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata határozza meg. 
(Szekszárdi Önkormányzat (21/2000.XI.3.) rendelete a távhőszolgáltatásról) 

c. HASZN.MV.HŐDÍJ: A használati melegvíz elszámolás során a következő időszakra megállapított 
(becsült) használati melegvíz előállításához szükséges hőmennyisége. 

d. IVÓVÍZDÍJ: A használati melegvíz elszámolás során a következő időszakra megállapított (becsült) 
használati melegvíz előállításához szükséges ivóvíz díja. Egységárát Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata határozza meg. (Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12/1994.(IV.1.) KT. számú 
rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról) 

e. SZENNYVÍZELVEZETÉS: A használati melegvíz elszámolás során a következő időszakra megállapított 
(becsült) használati melegvíz előállításához szükséges ivóvíz szennyvízelvezetésének díja. Egységárát 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata határozza meg. (Szekszárd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 12/1994.(IV.1.) KT. számú rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak 
megállapításáról) 

6. Számla értéke összesítve 
Ebben a részben Áfa kulcsonként összesítve kerülnek feltüntetésre az összegek, majd az utolsó sorban a 
számla végösszege. Az utolsó előtti sorban a fogyasztó vevői egyenlege látható tájékoztató jelleggel. 
Amennyiben a feltüntetett összeg negatív előjelű, akkor a túlfizetés van, ellenkező esetben a fizetendő összeg 
jelenik meg (csak a tőketartozást mutatja, az egyéb felmerült költséget nem). 
 

 


