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Engedményezési 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 engedményező 

(továbbiakban: Engedményező); 

 

másrészről a Foldana Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest Jász u.66/B., adószám: 25918313-2-41 

cg.: 01-10-049277) képviseletében eljár: Dr. Balla Róbert igazgatóság elnöke, mint 

engedményes (továbbiakban: Engedményes) között az alulírott helyen és időben az alábbi 

feltételek szerint: 

 

1. Az Engedményező a 2013. évi V. törvény 6:193.§. (1) bekezdése alapján az 

Engedményesre engedményezi a jelen szerződés 1. számú mellékletében tételesen 

megjelölt ……………...- Ft azaz ………………… Forint és járulékai összegű 

fennálló, a mellékletben szereplő, az Eladónál nyilvántartott ügyfélkódú adósok, mint 

kötelezettekkel szemben a felsorolt számlaszámú távhőszolgáltatási követelésekből, 

egyéb követelésekből és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból álló 

követelésekből – amely egy része a Nemzeti Adó-és Vámhivatal előtt végrehajtás előtt 

lévő követelés – eredő teljes követelését, és annak valamennyi esedékessé váló 

késedelmi kamatát, egyéb járulékát. 

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést az 1. számú mellékletben részletesen 

megjelölt követelések 2021. december 31. napon fennálló állapotára és 

összegszerűségére figyelemmel kötötték egymással, a követelésnek e határnap után 

keletkező bárminemű megtérülése az Engedményest illeti.  

 

2. A felek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tekintetében rögzítik, hogy a 

közszolgáltatást az ingatlanhasználók felhasználási helyenként kötelesek megfizetni. 

Ha a felhasználási helynek (lakásnak, lakóháznak) – ide nem értve a társasházat - több 

tulajdonosa vagy haszonélvezője (ingatlanhasználó) van, akkor egyetemleges fizetési 

kötelezettséggel tartoznak engedményező felé. Az engedményezés hatálya egyben az 

1. számú mellékletben felsorolt kötelezettekhez rendelt fogyasztási címek és a 

megjelölt követelés, a fogyasztási hely valamennyi tulajdonosával, haszonélvezőjével 

szemben fennáll, amelynek esetleges érvényesítésére szintén az Engedményes lesz 

jogosult.  

 

3. A felek a távhőszolgáltatási díj tekintetében rögzítik, hogy a közszolgáltatást a 

fogyasztók felhasználási helyenként kötelesek megfizetni. Ha a felhasználási helynek 

(lakásnak, lakóháznak) több tulajdonosa vagy haszonélvezője van, akkor egyetemleges 

fizetési kötelezettséggel tartoznak engedményező felé. Az engedményezés hatálya 

egyben az 1. számú mellékletben felsorolt kötelezettekhez rendelt fogyasztási címek 

és a megjelölt követelés, a fogyasztási hely valamennyi tulajdonosával, 

haszonélvezőjével szemben fennáll, amelynek esetleges érvényesítésére szintén az 

Engedményes lesz jogosult. Felek rögzítik, hogy a távhőszolgáltatásról szóló XVIII. 

törvény 44. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a fogyasztó nem az ingatlan 

tulajdonosa, úgy – a bekezdésben megjelölt kivételekkel – a tulajdonos egyszerű 

(sortartó) kezesként felel a díj megfizetéséért.  
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4. A jelen szerződéssel átruházott követeléssel együtt esetlegesen a követelést biztosító 

mellékkötelezettségek, az esetlegesen fennálló zálogjogból eredő jogok és valamennyi 

egyéb jogosultságok is átszállnak az Engedményesre a Ptk. 6:193.§. (3) bekezdése 

alapján. 

 

5. A követelések átszállásáról, a mellékletekben felsorolt adósok engedményezés 

tényéről szóló értesítéseket a felek közösen teszik meg, a szerződés aláírásától 

számított 15 napon belül oly módon, hogy ahhoz szükséges iratanyagot az 

Engedményes készíti el, az Engedményező által, a mellékletben meghatározottak 

szerinti részletességgel rendelkezésre bocsátott adatok alapján.  

 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az adósok felé történő engedményezésről 

szóló értesítő nyilatkozatokat a szerződés aláírásától számított 15 napon belül az 

Engedményes az Engedményező részére átadja aláírás céljából. Engedményező a 

nyilatkozatokat általa cégszerűen aláírva 15 napon belül köteles engedményes részére 

visszajuttatni. Aláírást követően a nyilatkozatok adósok részére történő kézbesítését az 

engedményes végzi. 

 

6. Az Engedményező kijelenti, hogy az 1. pontban, 1. számú mellékletben foglalt 

követelések kizárólagos és feltétel nélküli jogosultja, a követelés valóban fennálló, 

bírói úton érvényesíthető – ide nem értve azon követeléseket, melyek esetlegesen 

elévültek –  per-, teher- és igénymentes.  

 

7. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező követelések kétes 

minősítésűek, ezért az Engedményező azokat kifejezetten bizonytalan követelésként 

ruházza át. 

 

8. Az Engedményező köteles a szerződésben foglalt követelésekhez és jogokhoz 

kapcsolódó valamennyi dokumentumot (adósokkal kötött szolgáltatói szerződések, 

levelezések, felszólítások, adósok részére kibocsátott számla másolatok, végrehajtási 

ügyiratok) az Engedményes részére a szerződés aláírásával egyidejűleg átadni. 

 

9. Szerződő felek rögzítik, hogy az Engedményes az engedményezett követelések 

tekintetében az Engedményező jogutódja minden olyan eljárásban, amely a 

követelések érvényesítésével kapcsolatos. Ennek megfelelően a folyamatban lévő 

perekbe, végrehajtási eljárásokba félként önként belép, azokban a perekben, ahol a 

jogelőd elbocsátásához nem járultak hozzá, az Engedményező pertársaként, annak 

képviseletében eljár. 

 

10. Szerződő felek kijelentik, hogy kötelesek a szerződés kapcsán birtokukba jutott üzleti 

titkot megfelelően kezelni és megőrizni. 

 

11. A jelen szerződés a felek közötti teljes megállapodást jelenti, bármely a felek közötti 

szóbeli, vagy írásbeli megegyezés a jelen szerződés aláírását követően érvényét veszti. 

 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, 

valamint az Engedményes Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételek a 

követelésvásárlási tevékenységre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
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13. A jelen szerződés a felek között ………………..-án keltezett adásvételi szerződés 4 

pontja szerint került megkötésre. 

 

A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 azaz 

három eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

 

Budapest, ………………. 

 

 
Mandula Gergely 

vezérigazgató 

Répánszky Júlia 

munkavállaló 

Dr. Balla Róbert 

igazgatóság elnöke 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Foldana Pénzügyi Zrt. 

Engedményező 

 

Engedményes 

 


