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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (székhely: 2000 Szentendre, 

Szabadkai u. 9. adószám: 10822612-2-13, cégjegyzékszám: 13-10-010459, képviseletében eljár: 

Mandula Gergely vezérigazgató és Répánszky Júlia munkavállaló), mint Eladó (továbbiakban: Eladó); 

 

másrészről a Foldana Pénzügyi Zrt. (székhely: 1135 Budapest Jász u.66/B., adószám: 25918313-2-

41 cégjegyzékszám: 01-10-049277, képviseletében eljár: Dr. Balla Róbert igazgatóság elnöke 

önállóan), mint Vevő (továbbiakban: Vevő)  

 

együttes említésük esetén Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1. Az Eladó tulajdonát képezi az 1. számú melléklet szerinti ........................................... forint tőke 

és járulékai összegű fennálló követelés, amelyek a mellékletben szereplő, az Eladónál 

nyilvántartott ügyfélkódú adósok, mint kötelezettekkel szemben a felsorolt számlaszámú 

távhőszolgáltatási, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és egyéb díjból fennálló követelések. 

 

2. Az Eladó az 1. pontban részletezett követelést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 6:215. § (1) és (3) bekezdése alapján Vevőnek eladja, a Vevő az 1. pontban részletezett 

követelést megveszi. 

 

3. Az adásvétel tárgyát képező követelések vételárát a felek 15.000.000 Ft forintban határozzák 

meg, amely vételárat a Vevő köteles a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül az 

Eladó OTP Bank Nyrt. nál vezetett 11784009-22234364-00000000 számú bankszámlájára 

megfizetni. 

 

4. A felek egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés aláírásától számított 8 

napon belül, az 1. pontban rögzített követelések átruházása végett egymással engedményezési 

szerződést kötnek. 

 

5. Az Eladó kijelenti, hogy az 1. pontban, 1. számú mellékletben foglalt követelések per-, teher- és 

igénymentesek. 

 

6. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező követelések kétes minősítésűek, ezért 

az Eladó azokat kifejezetten bizonytalan követelésként ruházza át. 

 

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. adásvételre vonatkozó további 

szabályai, valamint a Vevő Üzletszabályzata és követelésvásárlásra vonatkozó általános 

szerződési feltételei az irányadóak.  

 

A jelen szerződés, valamint annak mellékleteinek tartalma a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendeletének (GDPR) rendelkezéseire is figyelemmel kerültek meghatározásra. 

 

Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját 

kezűleg írták alá. 

 

Budapest, 2022. …………………. 
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