
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

KIEMELT ÜGYFELEK RÉSZÉRE 

 

 
 

amely létrejött egyrészről a FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai 

Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 2., képviseli: Dongó József 

ügyvezető Cg. 03-09-117258, statisztikai számjele:18345564-8122-572-03, 

Adószám:18345564-2-03), mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a 

…………………………………………………………………………………………. 

(székhely:……………..…………………………………………...................................,

Képviseli: …………………………..................... Cg. ………………………………..,  

Statisztikai számjele:………………..………….., 

adószáma: ………………………………..), mint megrendelő (továbbiakban: 

Megrendelő) között, az alábbi feltételekkel: 

 

1) Szerződő felek megállapítják, hogy Szolgáltató a kéményseprő-ipari tevékenységről 

szóló 2015. évi CCXI. tv. szerinti kéményseprő-ipari szolgáltató, melyet a Bács-Kiskun 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - mint tűzvédelmi hatóság - K02/03/2016. 

nyilvántartási számon nyilvántartásba vett. 

2) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő megrendeli, Szolgáltató pedig 

vállalja a Megrendelő tulajdonában, vagy használatában lévő ingatlanokban a 

kéményseprő-ipari tevékenység körébe tartozó munkafeladatok: a teljeskörű 

kéményellenőrzés, -tisztítás folyamatos, valamint a kéményvizsgálat, tervfelülvizsgálat 

eseti elvégzését.  

3) A 2. pontban körülírt munkafeladatok (a teljeskörű kéményellenőrzés, -tisztítás) 

elvégzésével kapcsolatos tevékenység a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései szerint, éves gyakorisággal történik.  

4) A 2. pontban körülírt munkafeladatok elvégzésével kapcsolatos tevékenység 

díjazásának mértéke a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, valamint 

Szolgáltató Üzletszabályzatának rendelkezései szerint kerül elszámolásra, az ellenérték 

fizetésének rendje és módja is a Szolgáltató érvényes Üzletszabályzata szerint történik. 

A jelenleg érvényben lévő díjtáblázat (listaár) a megállapodás mellékletét képezi. 

  



 

 

5) Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben az érvényes megállapodás keretében folyamatos 

szolgáltatás történik, akkor a 4 éves műszaki felülvizsgálatot térítésmentesen elvégzi.  

Szolgáltató vállalja, hogy az Együttműködési megállapodás aláírását követő első 

munkavégzés (egyszeri alkalommal) 10%-kal alacsonyabb áron kerül számlázásra 

Megrendelő felé.  

Szolgáltató vállalja, hogy az érvényben lévő együttműködés alapján Megrendelő adatait 

és a 2015.évi CCXI. tv. szerinti kötelezettségeit nyilvántartási rendszerében rögzíti, és 

ezen vizsgálatokat külön megkeresés, megrendelés nélkül határidőben elvégzi, és 

leszámlázza Megrendelő felé. Szolgáltató vállalja, hogy a megállapodás megkötése után 

kedvezményes kiszállási díjat érvényesít. 

6) Megrendelő vállalja, az elvégzett vizsgálatok díjtáblázat szerinti ellenértékét 

Szolgáltató Üzletszabályzatában rögzített 8 napon belül megfizeti.  

Megrendelő elfogadja, hogy amíg jelen megállapodás érvényben van a fentiekben leírt 

feladatokat kizárólag Szolgáltatóval végezteti. Ellenkező esetben tudomásul veszi, hogy 

Szolgáltató jogosult meghiúsulási kötbér jogcímen a díjtáblázatban rögzített ár 50%-át 

Megrendelő felé leszámlázni.  

7) Szerződő felek jelen Együttműködési Megállapodásukat határozatlan időre kötik meg.             

A felek megállapodnak abban, hogy felmondási szándék esetén törekednek a felmondás 

okának tisztázására. Mindkét fél célja, hogy a – szükséges módosítások átvezetésével – 

a szerződés hosszútávon szolgálja a szerződési partnerek együttműködését. A 

felmondási idő tekintetében felek akként állapodnak meg, hogy a megállapodás 

felmondása írásban lehetséges, 6 hónap felmondási idő mellett, a tárgyév december 31. 

napjára. 

8) Kapcsolattartók:                Szolgáltató részéről: ………………………………… 

Név:   Ügyfélszolgálat 

Telefonszám:  76/322-321 201.mellék 

Email cím:  filantrop@filantrop.org 

                                Megrendelő részéről:    

Név:   ………………………………………….. 

Telefonszám:  ………………………………………….. 

Email cím:  ………………………………………….. 

   
 

  

mailto:filantrop@filantrop.org


9) Egyéb rendelkezések 

Megrendelő egyéb, székhelytől eltérő telep-

helye(k):…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Jelen Együttműködési Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 

kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. tv., valamint a 

kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. 

(VI.9.) BM rendelet rendelkezései, valamint a Szolgáltató honlapján 

(www.filantrop.org) nyilvánosan közzétett Üzletszabályzatának rendelkezései, 

illetve a Ptk. rendelkezései az irányadók.   

10) A jelen Együttműködési Megállapodás teljesítéséből eredő esetleges jogviták 

rendezését felek elsősorban egyeztetéssel rendezik, megegyezésük hiányában a 

Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét állapítják meg. 

 

Jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával tudomásul veszem, hogy személyes 

adataim/adataink a FILANTROP Kft. birtokába jutottak, mely adatokat a jogviszony 

keretében, a jogszabályoknak megfelelően használ. 

Jelen Együttműködési Megállapodás három számozott oldalból, két példányban készült, 

melyet a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Kecskemét, .…………………………….. 
 

 

 

 

____________________________                           ____________________________ 

 FILANTROP Kft.   

 Dongó József ügyvezető   

 Szolgáltató Megrendelő 

 

http://www.filantrop.org/

