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Kérdések és válaszok az egységes közszolgáltatói számlaképrıl szóló 2013. évi
CLXXXVIII. törvényhez (a továbbiakban: Tv.)

Ágazat specifikus kérdések

Villamosenergia- és földgázszolgáltatás
1. A törvény hatálya villamosenergia- és földgázszolgáltatásnál
Az egyetemes szolgáltató és az elosztó azon számláira terjed ki, amelyek az egyetemes
szolgáltatásra jogosult felhasználóknak nyújtott egyetemes szolgáltatással és elosztással
közvetlenül összefüggı szolgáltatási díjat tartalmaznak. E körbe pl. az ún. külön díjas
rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatások nem tartoznak bele.
2. A „rezsibox” alkalmazása villamosenergia- és földgázszolgáltatásnál a nem lakossági
fogyasztók esetében
A Tv. 8. § (1) és (6) bekezdése alkalmazásától a jogszabály nem enged eltérést, így nem
lakossági fogyasztók esetében a színes mezı üresen nem tüntethetı fel, továbbá annak
helyén nem szerepeltethetı más adat.
3. Az egyes adatok, tételek feltüntetése:
•

A villamos energia esetében a fogyasztásmérı berendezés nélküli fogyasztási
helyek vonatkozásában - tekintettel arra, hogy ebben az esetben nincs mérı a mérıre vonatkozó adatok értelemszerően elhagyásra kerülnek.

•

Részszámla esetében az „Elszámolt fogyasztás” az aktuális számlában
elszámolt fogyasztásra, elszámoló számla esetében a „Fogyasztás összesen”
a teljes elszámolási idıszakban elszámolt fogyasztásra vonatkozik,
megfelelıen külön-külön összesítve a napszaki és a vezérelt fogyasztás
elszámolt értékeit.

•

Az utolsó elszámolt mérıállás alapulhat diktált vagy becsült mérıálláson is.
„Az utolsó elszámolt mérıállás leolvasásának dátuma” mezıben diktálás
esetében a diktálás napja, becslés esetében a becslés napja tüntetendı fel.

•

Nagycsaládos támogatás feltüntetése: Ezen információ a részszámla és az
elszámoló számla számlarészletezıjének „Egyéb” mezıjében feltüntethetı a
számlaképek 4. pont szerinti „Magyarázatában” foglaltak szerint.

•

„A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz” szöveg a számlarészletezı
„Tájékoztató adatok” rovatában került elhelyezésre.

•

A MJ mellett a zárójelben a korrigált mennyiség (m3) feltüntetése szükséges.

•

A mérési adatblokkban illetve elszámolási adatokat tartalmazó blokkban több
mérési pont illetve mérı esetén továbbra is alkalmazható a szolgáltatók által
alkalmazott soronkénti feltüntetés.

•

Az alfogyasztói korrekciók megadása a következık szerint lehetséges: ezen
információ a részszámla és az elszámoló számla számlarészletezıjének
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„Egyéb” mezıjében feltüntethetı a számlaképek 4. pont szerinti
„Magyarázatában” foglaltak szerint, illetve az egyes sorok további alsorokra
bontására lehetıség van.
•

Az alkalmazotti fogyasztók esetén a kedvezményes sáv százaléka a
számlarészletezı megfelelı oszlopában, továbbá az „Igényelt kedvezményes
mennyiség (kWh)” értékének feltüntetése a számlarészletezı „Egyéb”
sorában vagy a korábbiak szerint a többlet adattartalomra vonatkozó
megjegyzés szerint tüntethetı fel.

•

Elıre fizetıs mérıvel rendelkezı fogyasztási helyek vonatkozásában a
mérıre vonatkozó adatokat értelemszerően kell kitölteni, amennyiben a
kérdéses adat a fogyasztási hely vonatkozásában nem értelmezı, az adat
elhagyható.

Távhıszolgáltatás
1. Hogyan kell eljárni, ha egy számlában van részletfizetés és elszámolás is
Ezen információk a részszámla és az elszámoló számla számlarészletezıjének „Egyéb”
mezıjében feltüntethetık, illetve a Tv. 8. § (4) bekezdése szerint a számlakép adattartalmát
lehetséges más adatsorokkal bıvíteni további oldalak hozzáadása révén. Mindenkor
szükséges azonban figyelemmel lenni az egyszerő és egyértelmő tájékoztatás
követelményére.
Amennyiben az elszámolás és részszámlázás azonos közszolgáltatásra vonatkozik (csak
távhıszolgáltatás), akkor a szolgáltató külön-külön köteles elszámoló és részszámlát
kibocsátani a fogyasztók részére.
Azonban ha az elszámolás és a tárgyhavi részszámla két eltérı szolgáltatási területre
vonatkozik, úgymint például a távhıszolgáltatás mellett közvetített víziközmő-szolgáltatást is
tartalmaz a számla, akkor a távhıszolgáltatónak mindig elszámoló számlát kell kibocsátania.
A fenti esetben az elszámoló számlán – a részszámlával érintett terület esetében – a
számlarészletezıben az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése csak akkor szükséges, ha
az adott tételhez érték is tartozik. Tehát amennyiben az elszámoló számla
számlarészletezıjében található egyes tételek nem relevánsak a szolgáltatóra nézve abban
az elszámolási idıszakban, akkor a törvény alapján annak feltüntetése elhagyható.
Amennyiben a távhıszolgáltató által a számlában csak alapdíj kerül kiszámlázásra, akkor
részszámla kibocsátása szükséges.

2. Felhasználó alatt alapvetıen a lakossági felhasználót kell érteni (pl. a társasházat),
de ha a díjfizetés külön történik, akkor a díjfizetıt (azaz a lakás tulajdonosát/bérlıjét).
3. Távhıszolgáltatás: számlarészletezı tartalma



Az elszámolt fogyasztás esetében a GJ mellett tájékoztató jelleggel más
mértékegységben mért fogyasztást is fel lehet tüntetni. A fogyasztást a főtési
hıdíj és a vízfelmelegítési hıdíj együttes összegeként kell meghatározni.
A településenként eltérı hatósági és egyéb díjtételek az egyes tételeknél
értelemszerően feltüntethetık.
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Ha a távhıszolgáltatónál a főtési célú és a vízfelmelegítési szolgáltatásra
vonatkozóan együttes alapdíj tarifa van érvényben, azt a főtési célú alapdíjnál
kell feltüntetni.
A „szorzótényezı” alatt a hatályos gyakorlat szerint alkalmazott
szorzótényezıket kell érteni, azaz az épületrészre (lakásra, egyéb helyiségre)
vonatkozóan a felhasználó képviselıje által megadott, annak hiányában
megállapított díjszétosztási arányokat értjük.
A hıfelhasználásból az
arányszám segítségével kerül kiszámításra az épületrészre jutó hımennyiség.
Amennyiben valamely tétel vonatkozásában szorzótényezı nem kerül
alkalmazásra, abban az esetben a mezıt üresen kell hagyni.
A közvetített viziközmő-szolgáltatás feltüntetése során az ivóvízzel
kapcsolatos értékeket az ivóvíz-szolgáltatás részben, míg a csatornadíj
elemeket a szennyvízelvezetés és tisztítás részben szükséges feltüntetni. Az
átalánydíj, alapdíj és arányos díj közötti választást a szolgáltató gyakorlata
határozza meg, azaz, hogy az elfogyasztott mennyiség milyen jogcímen kerül
kiszámlázásra.
Amennyiben a melegvíz mennyiségének mérése a felhasználási helyen több
mérıórával valósul meg, akkor a fogyasztás megjelenítése kétféle módon
valósulhat meg. Egyrészt, ha a számlarészletezıben a tétel megnevezésénél
a mérıszámok egymás után, kötıjellel elválasztva felsorolásra kerülnek és a
fogyasztás mennyisége összeadva kerül feltüntetésre. Másrészt, pedig ha a
fogyasztás mérıszámonként külön sorban kerül meghatározásra.

4. Hıközponti adatok
A számla magyarázat 4.9 pontja szerint árváltozás megvalósulása esetén mind a
számlarészletezı, mind pedig a hıközpontban mért fogyasztást meg kell bontani az
idıszakoknak megfelelıen, és dátum szerint növekvı sorrendben szükséges feltüntetni.
Mindig a ténylegesen mért fogyasztásra vonatkozó elszámolási idıszakot kell feltüntetni a
hıközponti leolvasási adatoknál.
A hıközpontra vonatkozó adatoknál minden esetben a (szolgáltatói) hıközpontban mért
adatokat szükséges feltüntetni, tekintettel arra, hogy csak a hıközpontban hitelesen mért
adat szolgálhat számlázás alapjául.

Víziközmő-szolgáltatás
1. Mely számlákra vonatkozik a törvény
A törvény 5. §-a rendezi a hatályt, mely alapján víziközmő-szolgáltatás esetén a törvény a
lakossági felhasználók részére kibocsájtott számlák számlaképére tartalmaz elıírást. Erre
figyelemmel – mivel a rezsitörvény alapján a rezsicsökkentésnek e számlák esetében is
érvényesülnie kell –, a rezsiboxot is minden lakossági felhasználó számláján szerepeltetni
szükséges. E körben nem volt indokolt olyan különbséget tenni, mint a villamos energia- és
földgázszolgáltatás kapcsán, ahol az egyetemes szolgáltatás keretében a számlakép törvény
vonatkozik a lakossági és nem lakossági fogyasztókra is, a rezsicsökkentés ugyanakkor
csak a lakossági fogyasztókat érinti. A törvény nem vonta szabályozása alá a víziközmőszolgáltató által a távhıszolgáltatónak kibocsájtott számlát.
A víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § 24. pontja szerint víziközmőszolgáltatás a közmőves ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó tőzivíz biztosítással, továbbá a
közmőves szennyvízelvezetés és -tisztítás, ide értve az egyesített rendszerő csapadékvízelvezetést is, mely tevékenységek által megnyilvánuló szolgáltatások közül az egyiket, vagy
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mindkettıt a víziközmő-szolgáltató a felhasználó részére közüzemi jogviszony keretében
nyújtja. Fentiek értelmében a számlakép törvény hatálya a nem közmővel összegyőjtött
háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységre nem terjed ki,
mivel az nem tartozik a víziközmő-szolgáltatás körébe.
2. Mit értünk víziközmő-szolgáltatásnál elszámolt idıszak, elszámolt mennyiség alatt
Azon idıszakot, melyre vonatkozóan a részszámla kiállításra került, függetlenül attól, hogy
az „elszámolás” nem leolvasáson alapul. Az elszámolt/elszámolási idıszakot a számla elsı
oldalán a fogyasztásarányos díjak alapján szükséges kitölteni. Az elszámolt mennyiségnél a
fogyasztásarányos mennyiséget kell feltüntetni, az ivóvíz és a szennyvíz mennyiségét különkülön. A részszámlánál a kiszámlázott, az elszámoló számlánál a részszámlákkal
csökkentett mennyiség tüntetendı fel.
3. Egyéb adatok
•

A „Magyarázat” szerint az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem
szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely
értelemszerően alkalmazható. Ilyen például az alapdíj sorában a mérıállásra
vonatkozó rubrika.

•

Amennyiben a számlában több vízmérı után több alapdíjat is kiszámláz a
szolgáltató, úgy az alapdíj, mint tétel megnevezésénél a megfelelı mérıóra
száma feltüntethetı a számlaérthetıség érdekében.

•

Az „Egyéb” tételeknél külön sorban feltüntethetı, ha pl. csıtörés vagy elfolyás
miatt korrekciót kell alkalmazni.

•

Amennyiben a szennyvízmennyiség mérıvel mért, úgy a mérı adatai
feltüntethetık a releváns cellában.

•

Ha a szennyvízelvezetés és – tisztítás díja nem tartalmazza a felhasználóra
áthárítható vízterhelési díjat, elfogadható a százalékos locsolási kedvezmény
(két tételsorának) megnevezésének egymás alatti sorokban történı
megkülönböztetése az alábbiak szerint:
„Jogszabályban biztosított locsolási kedvezmény… %, szennyvízdíj”
„Jogszabályban biztosított locsolási kedvezmény… %, vízterhelési díj”.

Kéményseprı-ipari közszolgáltatás
1. Mely számlákra vonatkozik a törvény
A Tv. 12. sz. mellékletében meghatározott számlakép minden tevékenységre kiterjed, amit a
közszolgáltatás keretében végeznek, vagyis az nem csak a sormunkákra vonatkozik, hanem
abban a többi, közszolgáltatás keretében végzett tevékenységet is szerepeltetni kell.
2. A számlakibocsátás idıpontja
Amennyiben a Tv. melléklete szerinti számla kibocsájtására a helyszínen lehetıség van (az
elıre elkészített számla minden adata megfelelı, csak a keltezés és aláírás kitöltése válik
szükségessé), úgy az a helyszínen átadható. Amennyiben ez valamely okból nem
lehetséges (pl. égéstermék-elvezetıkkel kapcsolatos, felhasználó személyére vonatkozó
adatok változása), akkor lehetıség nyílik a helyszínen nyugta kibocsájtására, amelyet a
késıbbiekben követ a Tv. elıírásainak megfelelı tartalmú számla megküldése.
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A kéményseprı-ipari közszolgáltató tehát köteles az elvégzett közszolgáltatásról a Tv.-ben
foglalt követelményeknek megfelelı számlát akár a helyszínen, akár utólag kiállítani és a
fogyasztók részére átadni, illetve megküldeni, függetlenül attól, hogy a kéményseprı-ipari
közszolgáltató munkatársai az egyes munkavégzések kapcsán ellentételezésként átadott
készpénzre tekintettel nyugtát vagy egyszerősített számlát állítanak ki.
3. Az egyes adatok, tételek feltüntetése:
•
•

Az elszámolt idıszak tekintetében megfelelı, ha például „2014. évi”, „2014. 1.
alkalom”, „2014. 2. alkalom”, vagy „2014. 1. félév”, „2014. 2. félév” megjelölést
tüntet fel a szolgáltató.
Nem rendszeresen végzett, sormunkának nem minısülı közszolgáltatás
kiszámlázása során:
o az elszámolt idıszakhoz megfelelı, ha a teljesítés idıpontját tünteti fel
a szolgáltató;
o „A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolt idıszakban a
következı fizetési kötelezettség terhelte volna” részhez azt az
összeget kell feltüntetni, amely a Kstv. 10/A. § hatálybalépése (2013.
július 1.) elıtti idıszakban megállapított díjak alapján a fogyasztót
terhelte volna;
o a fentiek alapulvételével kell megállapítani „az ebben az elszámolt
idıszakban” keletkezı megtakarítás összegét (vagyis a számla
végösszege és a rezsicsökkentés nélküli összeg különbözetét kell
feltüntetni);
o a „2013. július 1. óta” keletkezett megtakarítás összegéhez pedig a
szolgáltató által ezen idıpont óta kiállított összes számlán feltüntetett
megtakarítások összegét kell feltüntetni (függetlenül attól, hogy
sormunkára vagy más közszolgáltatásra vonatkoznak).

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
1. Mely számlákra vonatkozik a törvény
A 100%-os önkormányzati kedvezményben részesülı természetes személyeket (a
továbbiakban: kedvezményezettek) nem terheli fizetési kötelezettség, hiszen a számukra
megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját az érintett települési önkormányzat
téríti meg helyettük a szolgáltató részére. Ez alapján feltehetıleg a kedvezményezettek
számlái a települési önkormányzat részére kerülnek kiállításra, így azokra a Tv. hatálya nem
terjed ki.
A plusz hulladékgyőjtı zsák(ok), valamint az átrakóállomásra történı hulladékszállítás
vonatkozásában kiállított számlákra a Tv. elıírásait abban az esetben szükséges alkalmazni,
amennyiben ezeket a települési önkormányzat képviselı-testülete az önkormányzati
rendeletben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj részeként határozta meg.
2. Számlarészletezı
A számlarészletezıben az egyes fogyasztási helyek címének feltüntetésének nincs törvényi
akadálya. Több felhasználási hely szerepeltetésére elkülönített módon, az adatok
értelemszerő ismétlésével a Tv. lehetıséget ad, ugyanakkor – amennyiben ezáltal a törvény
követelményei nem tarthatók be (pl. a számlarészletezı rész nem lesz áttekinthetı) –, úgy
az egyes felhasználási helyek tekintetében külön számla kibocsátása szükséges,
figyelemmel arra, hogy a törvény célja az egyszerő és érthetı számla.
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4. Mennyiség és mértékegysége
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékegysége az „ürítés” (alapdíj esetén pedig
a hónap), nem pedig az edényzet darabszáma. Amennyiben a 3 edény minısül egy ürítési
egységnek, azaz az ürítési díj 3 edény vonatkozásában került meghatározásra, akkor a
„Tétel megnevezése” oszlopban az „Ürítési díj” elnevezés mellett ez az adat feltüntethetı.
Más esetben – amennyiben az ürítési díj egy edényre vonatkozik – edényenként külön-külön
sorban szükséges feltüntetni az alapdíjat és az ürítési díjat.

5. ÁFA összesítı feltüntetése
Az egységes közszolgáltatói számlaképrıl szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény (a
továbbiakban: törvény) 6. §-a alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által a
természetes személy ingatlanhasználó, valamint a társasház és a lakásszövetkezet részére
kiállított számlák tekintetében alkalmazható számlaképre vonatkozó részletes
elıírásokat a 11. melléklet tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a fent nevezett mellékletben szereplı számlakép vonatkozásában az
„ÁFA összesítı” megnevezéső tétel ugyan nem jelenik meg tartalmi elemként, azonban
álláspontom szerint a számviteli szabályok szerinti kötelezı elemek meghatározott helyen
való feltüntetése – figyelemmel a törvény 8. §-ában foglalt, valamint az egységes, érthetı és
átlátható számlaképre vonatkozó követelményére – nem eredményezi a törvény
megsértését. A törvény céljaként megfogalmazott átláthatósági és érthetıségi
követelményekre tekintettel, az 1. oldalon nem, de a további oldalakon a logikailag
megfelelı helyen feltüntethetık a számviteli szabályokban elıírt adatok.
Amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltató az ÁFA összesítıt szerepeltetni kívánja,
úgy azt megítélésem szerint a „Számlarészletezı” részt követıen a „Tájékoztató adatok”
között teheti meg. A tartalma tekintetében pedig a korábban hatályos, a villamos energia és
a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképrıl szóló 4/2013. (II. 4.) NFM
rendelet alapján alkalmazott összesített „Számla Áfa összesítıje (Ft)” tétel lehet irányadó.
6. Számlakibocsátás gyakorisága (Ptk.– Ht.)
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) alapján a
hulladékgazdálkodással összefüggı, a Ht.-ben nem szabályozott fogalmak, továbbá
rendelkezések tekintetében – a Ht.-ben meghatározott törvények mellett – a Ptk.-t szükséges
alkalmazni. Törvény vagy kormányrendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek
vonatkozásában – a Ht.-vel összhangban álló – további rendelkezéseket állapíthat meg.1
Ez megítélésem szerint azt jelenti, hogy a Ptk. szabályainak alkalmazására csak az esetben
kerül sor, ha az adott kérdésrıl a Ht. vagy egyéb, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
törvény, kormányrendelet nem tartalmaz elıírást.
Tájékoztatom továbbá, hogy a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008 (III.28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díj megfizetésével összefüggésben akként rendelkezik, hogy a közszolgáltatási díjat a
közszolgáltatási díj fizetésre kötelezett számla ellenében, meghatározott idıszakonként,
utólag köteles megfizetni.
1

Ht. 2. § (7) – (8) bekezdések
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Mindezek alapján, figyelemmel arra, hogy az Ön által felvetett kérdések vonatkozásában a
Ht., valamint a Korm. rendelet tartalmaz részletszabályokat, így álláspontom szerint a Ptk.
– levelében hivatkozott pontjai – jelen esetben nem tekintendık irányadónak.
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