
VILLAMOSENERGIASZÁMLA-MAGYARÁZÓ

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Vevő (Fizető) azonosító: 12345678
Vevő (Fizető) neve: MINTA MÁTÉ
Vevő (Fizető) címe: 6000 Kecskemét, Áram utca 1.
Vevő (Fizető) adószáma: 
Szerződéses folyószámla: 123456123456
Számla sorszáma: 123456789001
Fizetési mód: Átutalás

Teljesítés kelte: 2022.09.19
Számla kelte: 2022.08.31
A szolgáltatás megnevezése: Villamosenergia egyetemes 
 szolgáltatás és villamosenergia-elosztás

Elosztói engedélyes: MVM Démász Áramhálózati Kft.
Fogyasztás összesen: 232 kWh
Árszabás: Lakosság
Mérési pont azonosító: HU000210F11-E000123456789-1234567
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Tétel megnevezése Fogyasztási időszak Mennyiség Mérték- 
egység

Nettó 
egységár és 

mértékegysége

Nettó 
érték 
(Ft)

ÁFA 
(%)

Bruttó érték 
(Ft)

Kedvezményes egy zónaidős (A1) árszabás 2022.07.21-2022.07.31 40,00 kWh 5,2500 Ft/kWh 210 27 267
Általános egy zónaidős A1 árszabás 2022.07.21-2022.07.31 42,00 kWh 6,1300 Ft/kWh 257 27 326
ESZ Lakossági A1 kedv. árszabás ára 2022.08.01-2022.08.20 138,00 kWh 5,2500 Ft/kWh 725 27 921
ESZ Lakossági A1 lakossági piaci ár 2022.08.01-2022.08.20 12,00 kWh 31,8000 Ft/kWh 382 27 485
Energiadíj összesen 2022.07.21-2022.08.20 1 574 1 999
Rendszerhasználati díjak (az elosztói alapdíj
kivételével) 2022.07.21-2022.08.20 232,00 kWh 23,4000 Ft/kWh 5 429 27 6 895

Elosztói alapdíj* 8 1,00 db 120,5000 Ft/db 121 27 154

Rendszerhasználati díjak összesen 5 550 7 049

Nettó számlaérték összesen 7 124

Kerekítés -1

Bruttó számlaérték összesen** 9 047

Fizetendő összeg 9 047
       
ÁFA összesítő (Ft)
Tétel megnevezése ÁFA (%) Nettó érték (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó érték (Ft)
I.áfakulcs 27 7 124 1923 9 047
Számla összesen:  7 124 1923 9 047

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 9 047 Ft

Tájékoztató adatok:
* Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő.
** A számlatétel a már rezsicsökkentett díj alapján számított összeget tartalmazza. A B GEO és a fűtési idényben igénybe vett H tarifa esetén az Ön 
fizetési kötelezettsége kapcsán az elszámolt időszak teljes egészére rezsicsökkentett díj került alkalmazásra.

Következő leolvasás várható időpontja: 2022.12.04-2022.12.18
Következő mérőállás bejelentés javasolt időpontja: 2022.09.20-2022.09.26
Mérőállás bejelentés mobilszámról: 06 62 565 780, vezetékes számról: 06 62 565 780 vagy 06 80 82 81 80
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;

Mérő gyártási 
száma Elszámolási időszak Induló mérőállás Záró mérőállás LM Fogyasztás 

(kWh) Szorzó Mennyiség 
(kWh)

1900000006 2022.07.21-2022.08.20 7 023 7 255 Dikt. 232 1 232

Villamos energia 6. részszámla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám: 1/4
Számla sorszáma: 123456789001

Felhasználó azonosító száma: 12345678
Felhasználó neve: MINTA MÁTÉ
Felhasználó címe: 6000 Kecskemét 
 Áram utca 1.
Felhasználási hely címe: 6000 Kecskemét 
 Áram utca 1.

Szolgáltató neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Címe: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Adószáma: 26713111-2-44
Bankszámla száma: 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
MVM Ügyfélkapcsolati Kft.: 06 20 474 999, 06 30 474 999, 
06 70 474 999, 06 1 474 999
Online: www.mvmnext.hu/aram/ugyfelszolgalat
E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu
Hibabejelentés: 

Elszámolási időszak: 2022.07.21 - 2022.08.20.
Fizetendő összeg: 9 047 Ft
Fizetési határidő: 2022.09.19.

Magyarország Kormánya az átlagfogyasztásig rezsicsökkentett díj alkalmazását írta elő.

Rezsicsökkentett díj nélkül az Ön fizetési kötelezettsége
az elszámolt időszakban a következő összeg lett volna: 58 867 Ft 

Így az elszámolt időszakban az Ön megtakarítása: 49 820 Ft
(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

MINTA MÁTÉ
Kecskemét
Áram utca 1.
6000

A felhasználási hely szerinti 
illetékes elosztói engedélyes, 
akit a hálózattal, csatlakozás-
sal, fogyasztásméréssel kap-
csolatos ügyekben kell ke-
resnie.

Az Ön által korábban 
megadott levelezési cím, 
amelynek változását azonnal 
jelezze felénk.

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

Leolvasás módja (LM) lehet:
Leol. – leolvasás elosztói en-
gedélyes 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.

2022. augusztus 1-jén új 
szabályok léptek életbe a 
rezsicsökkentés elszámo-
lásában.
Itt szerepel a 2022 augusz-
tus 1-jét megelőzően a ked-
vezményes egy zónaidős 
A1 árka-tegóriában, illetve 
az általános egy zónaidős 
A1 árkategóriában elszámolt 
energia, valamint 2022. au-
gusztus 1-jét követően a re-
zsicsökkentett, ESZ A1 ked-
vezményes és a lakossági 
piaci ár.
A felhasználási helyen mé-
rési pontonként 2523 kWh/
év fogyasztásig rezsicsök-
kentett áron, 2523 kWh/év 
fogyasztás felett lakossá-
gi piaci áron számoljuk el a 
villamos energiát. Ha a ha-
gyományos mérő mellett (A 
árszabás) vezérelt mérőn 
(éjszakai, azaz B Alap vagy 
B Komfort árszabás) is tör-
ténik villamosenergia-vétele-
zés, annál is jár 2523 kWh/év 
rezsicsökkentett mennyiség.

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

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

Az Ön megtakarítása, azaz 
a világpiaci áron számolt és 
a rezsicsökkentett áron 
ténylegesen fizetendő 
összeg különbözete ebben 
az elszámolt időszakban.

Ön rezsicsökkentés nélkül a 
jelen elszámolt időszakra 
vonatkozóan a sor végén 
szereplő összeget fizetné a 
meghatározott világpiaci 
áron számolva.

A felhasználó adatai és a fel-
használási hely címe.

Felhasználási hely azonosítója

Az elszámolt időszakban 
fogyasztott villamosener-
gia- mennyiség (kWh) alap-
ját képező induló és záró 
mérőállások különbözeté-
ből kiszámított érték.

A pénz beérkezésének 
határideje, a csekket minimum 
két munkanappal korábban 
kell feladni.

Változhat, utaláskor az ak-
tuális villamosenergia- 
számlán szereplő bank-
számlaszámot kell megadni.

A felhasználás helyétől függ, 
hibabejelentés esetén a saját 
villamosenergia-számláján 
található telefonszámot hívja.

A számlázott energia meny-
nyiségétől független, fix díj.

Számla sorszáma: 123456789001

A villamos energia felhaszná-
lási helyre szállításáért a fo-
gyasztás mennyisége alap-
ján fizetendő díj.

Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátuma

2021.12.09. 

Utolsó elszámolt mérőállás (kWh)

5 446
 


