
 

RÉSZLETFIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 
 
A jelen megállapodás létrejött  
 

cégneve:   ………..………………………………………………… 

székhelye:   ………..………………………………………………… 

adószáma:   ………..………………………………………………… 

szolgáltatást végző szervezeti egység cégneve, 

címe:.………………….………..………………………………………………… 

 

mint szolgáltató ( a továbbiakban: Szolgáltató ), 

 
másrészről (név): ……………………………………………..……..(a továbbiakban: felhasználó/díjfizető)  
 
Lakossági felhasználó/díjfizető adatai:   Egyéb felhasználó/díjfizető adatai: 
 
 
lakcím:  .................................................................  székhely:  .................................................................  
értesítési cím:  ......................................................  Cg./vállalk. ig. szám: ................................................  
születési hely, idő:  ...............................................  adószám:  .................................................................  
anyja neve*:  ........................................................  képviselő neve:  .......................................................  
adóazonosító jel:  .................................................  KSH szám:  ...............................................................  
 
 
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:  
 
1. Felek rögzítik, hogy közöttük közszolgáltatási jogviszony van hatályban a  ................................................   

szám alatti lakás / nem lakás céljára szolgáló helyiség távhőszolgáltatása vonatkozásában. 
 
2. Felhasználó/díjfizető kijelenti, hogy a távhőszolgáltatást folyamatosan igénybe vette/veszi, elismeri, 

hogy a szolgáltatás díját/díjait határidőre nem fizette meg. 
 
3. Felek a bemutatott pénzügyi bizonylatok alapján rögzítik, hogy Felhasználónak/díjfizetőnek az alábbiak 

szerinti tartozása áll fenn Szolgáltatóval szemben: 
 

 tőke: ...................  Ft (érintett számlák:  ............... év  ..............  hónap -  .............  év  ...........  hónap) 
 

 késedelmi kamat:  .......................... Ft,  
(kamatszámítás kezdő időpontja:  ..............  év  ............. hónap. mértéke:  .............. %) 
 

 eljárási költség:  ............................. Ft (ügyszám:  ...................... )  
 
4. Felhasználó/díjfizető jelen megállapodás aláírásával a 3. pontban meghatározott díjtartozást mind 

jogalapjában, mind összegszerűségében elismeri. 
 
5. Felhasználó/díjfizető vállalja, hogy a díjtartozást  .................. hónap alatt .........................  Ft/hó havi  
 törlesztő részletekben megfizeti a kifizetés napjáig járó mindenkori késedelmi kamattal és 

költségekkel együtt, a tárgyhavi számlák kiegyenlítése mellett. Az első részlet megfizetésének 
esedékessége:  ................ év .................  hó  ................... napja  .................  Ft összegben. 

 
6. A további részletek megfizetése minden hónap  .................... napjáig esedékes, oly módon, hogy 

Felhasználó/díjfizető az esedékes részletet a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán, banki átutalással vagy a 
kiküldött csekken befizeti. 

 
7. Felhasználó/díjfizető tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás minden pontjának együttes 

teljesítése jelenti a szerződésszerű magatartást, így egyetlen részlet, vagy tárgyhavi számla 
befizetésének elmulasztása esetén a teljes követelés azonnal, egy összegben esedékessé válik. 

 



8. Szolgáltató kijelenti, hogy jelen megállapodást megelőzően az 1. pontban részletezett díjhátralék 
behajtása érdekében indított eljárásokat, szünetelteti, amennyiben Felhasználó/díjfizető jelen 
megállapodásban foglaltakat maradéktalanul betartja. Felhasználó/díjfizető ezen esetekben vállalja az 
eljárással kapcsolatos valamennyi költség kiegyenlítését. 

 
9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak. 
 
10. Felhasználó/díjfizető hozzájárul személyes adatainak távhőszolgáltató általi kezeléséhez és 

nyilvántartásához. 
 
A fentieket, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés után aláírásunkkal igazoljuk. 
 
 
 
Kelt:  .................................... ,  ....................................  
 
 
 
 
 

 

Szolgáltató  
 

  

Felhasználó/Díjfizető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adatkezelési tájékoztató mellékelten 


