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Díjfizetési megállapodás, amely létrejött egyrészről, mint Tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos):

Magánszemély, mint tulajdonos
esetében kitöltendő

Gazdálkodó szervezet, mint tulajdonos
esetében kitöltendő

Név*: Cégnév*:

Anyja neve*: Székhely*:

Születési hely és idő*: Adószám*:

Lakhely*: Képviselő neve*:

Adóazonosító szám*: Képviselő beosztása*:

Minden tulajdonos esetében kitöltendő

Telefonszám*:

E-mail cím*:

Megállapodással érintett ingatlan helyrajzi száma*:

Megállapodással érintett ingatlan címe*:

másrészről az ingatlan használója, mint dokumentált Díjfizető (a továbbiakban: Díjfizető):

Magánszemély, mint díjfizető
esetében kitöltendő

Gazdálkodó szervezet, mint díjfizető
esetében kitöltendő

Név*: Cégnév*:

Anyja neve*: Székhely*:

Születési hely és idő*: Adószám*:

Lakhely*: Képviselő neve*:

Adóazonosító szám*: Képviselő beosztása*:

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező.

külön-külön Fél, együttesen Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel.
Szerződő Felek kijelentik, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a 
továbbiakban: Kstv.) 2. § (1) és 10. § (5) bekezdések értelmében a jelen Díjfizetési Megállapodással 
érintett, fent nevezett ingatlanon elvégzett kéményseprő-ipari közszolgáltatás tekintetében felmerülő 
díjfizetési kötelezettséget a Díjfizető fizeti meg.



Szerződő Felek a fentiek értelmében az alábbiakban állapodnak meg:

Fizetési feltételek

Díjfizető köteles a közszolgáltatásért járó díjat megfizetni a FŐKÉTÜSZ Kft. (Közszolgáltató - 1145 Buda-
pest, Szugló utca 9-15.) által kiállított számlában foglaltaknak megfelelően.
A számlán rögzített fizetési határidőn túl teljesített fizetés esetén Díjfizető köteles a késedelmi kamat 
összegét úgyszintén megfizetni.
Díjfizető a jelen Díjfizetési Megállapodás aláírásával kijelenti, hogy annak feltételeit megismerte és az ab-
ban foglaltakat a Közszolgáltató felé teljesíti. Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a Kstv. 5. § (3) bekezdése 
értelmében köteles a közszolgáltatási díjat megfizetni, amennyiben azt a Díjfizető nem teljesíti.

Felmondás

A Felek a jelen Díjfizetési Megállapodás, vagy az annak alapjául szolgáló, ingatlan használatára vonat-
kozó szerződés felmondása vagy megszűnése esetén is kötelesek a jogviszony megszűnéséig keletkezett 
kötelezettségeiket teljesíteni.
A jelen Díjfizetési Megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén a Tulajdonos köteles a köz-
szolgáltatásért járó díj megfizetésére mindaddig, amíg új Díjfizetési Megállapodást nem köt. A Tulajdonos 
köteles a Díjfizetési Megállapodás megszűnését annak keltét követő 15 (tizenöt) naptári napon belül be-
jelenteni a Közszolgáltatónak.
Szerződő Felek jelen Díjfizetési Megállapodás aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Közszolgáltató a 
Díjfizetési Megállapodásban megadott személyes adataikat a díjfizetéssel kapcsolatos polgári jogi igények 
elévüléséig kezelje.
A jelen Díjfizetési Megállapodás tartalmazza a Feleknek a fenti tárgyban létrejött teljes megállapodását, az 
minden korábbi írásos vagy szóbeli megállapodás helyébe lép.
Szerződő Felek jelen Díjfizetési Megállapodást, mint akaratukkal minden megegyezőt, 3 (három) szó szer-
int megegyező példányban – melyből 1 (egy) példány a Közszolgáltatót illet – jóváhagyólag aláírták.
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Tulajdonos Díjfizető

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú 1. Tanú 2.

Név: Név:

Cím: Cím:

Aláírás: Aláírás:


