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MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS                                    
(ADÁSVÉTEL) 

 
 

Amely létrejött egyrészről….……………………….…………………….…………………….. 
Anyja neve:………………………………. ; Születési hely/idő:………………………………. 
lakcím/székhely:………………………………………………………………………………… 
Szem.ig v cég.jsz.:………………………………………………    -  mint MEGBÍZÓ. 
másrészről : Emmerling-Köhler KFT  -  8000 Székesfehérvár Károly J u. 43. /Adószám:13493844-2-07/  -  
mint MEGBÍZOTT  között a mai napon az alábbi feltételekkel. 
 
1.- Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy ezen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleten felvett 
.............. arányban tulajdonát (tulajdonukat) képező ……………..…………………………………………...…címen 
….……...hrsz-ú ingatlan NEM KIZÁROLAGOS  közvetítésével kapcsolatos teendőket ellássa harmadik személy 
felé. Az ingatlan ára:…………………………………Ft   minimum ár / irányár 
2.- A Megbízott jelen szerződés alapján vállalja, hogy a Megbízó ingatlanát adatbankjában szerepelteti, a potenciális 
vevőket felkutatja s az ingatlan iránt érdeklődőt személyesen elkíséri (ingatlan címét kiadja), igény szerint az adás-
vételi szerződések előkészítését. 
3.- A Megbízó a közvetítésre visszavonásig (de minimum 1 hónapra) érvényes megbízást ad. A Megbízott a 
Megbízási Szerződés felmondását csak írásban fogadja el, amennyiben a Megbízási Szerződést 1 hónapon belül nem 
az ingatlan eladása miatt mondja fel a Megbízó úgy a Megbízottnak 10.000Ft költségtérítés jár. 
4 - .Sikeres ügylet esetén a Megbízót terhelő közvetítési díj: INGATLAN ELADÁSI árának bruttó ….....%-a vagy 
……………………..Ft azaz …………………………………………….Ft  de minimum bruttó 50 000Ft melyet a 
Megbízó az  első pénz mozgás alkalmával köteles kézpénzben megfizetni a Megbízott részére függetlenül attól, 
hogy a Megbízó és harmadik személy milyen fizetési feltételekben állapodik meg. Amennyiben az írásbeli 
szerződést nem az iroda által ajánlott ügyvéd szerkeszti, akkor a szerződéskötés idejéről és helyéről a Megbízónak 
kötelessége az  irodát tájékoztatni.  
5.- Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy bármely vevővel történő megállapodás esetén akkor is ha nem a 
Megbízott közvetítette ki,  vagy az ingatlan adataiban változás következik be, különös tekintettel az ingatlan árával 
kapcsolatban Megbízottat írásban köteles értesíteni, amennyiben ez nem történik meg és más iroda kínálatában 
alacsonyabb áron szerepel, úgy az irodának is joga van továbbiakban a módosított áron kínálni az ingatlant.   
6.- Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott által rendszeresített „Cím átvételi lap” aláírója minden esetben 
kiközvetített személynek minősül.  
7. Megbízottat akkor is megilleti a közvetítési díj ha: 
   - Megbízó a szerződés felmondása után 1 éven belül eladja ingatlanát a Megbízott által kiközvetített személynek. 
   - Megbízott olyan vevőt közvetített, aki írásbeli vételi nyilatkozatával igazoltan a Megbízási Szerződésben 
rögzített áron (vagy magasabb áron) megvásárolná az ingatlant, de Megbízó az ingatlant ennek ellenére nem adja el. 
   - az adásvételi szerződés a kiközvetített vevővel a Megbízott megkerülésével jön létre. 
   - ha a megbízási szerződés fennállása alatt a megbízó az ingatlan közvetítő által kiközvetített személy(ek)nek 
olyan ingatlant ad el, amely a megbízási szerződésben nem szerepel. 
 - ha a vevő a kiközvetített személlyel (bizonyíthatóan) – rokoni, ismerősi vagy bármilyen más kapcsolatban van.  
8.- Amennyiben az ingatlanra nem a Megbízott közvetítette a vevőt, akkor a Megbízó semmi díjat nem fizet.  
9.- A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben tulajdonos társa (i) vannak vagy nem saját tulajdonú ingatlan 
értékesítésére ad megbízást, és a megbízás aláírásakor nem rendelkezik meghatalmazással a többi tulajdonostól, úgy 
minden nemű felelősség és fizetési kötelezettség a Megbízót (a megbízási szerződés aláíróját) terheli.  
10.- Megbízó kijelenti, ha Megbízási Szerződés érvényessége alatt az ingatlant nem sikerül eladni, úgy semminemű 
követeléssel nem lép fel a Megbízottal szemben. 
11.- A feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hivatkozott jogszabályok valamint a PTK idevonatkozó 
rendelkezései irányadóak. Jogvitás esetekben a felek elismerik a Székesfehérvári Városi Bíróság kizárólagos 
illetékességét. Közvetítési feltételeket a felek elfogadják, és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. 
 
 
…………………………………………., 201.………………..hó………nap 
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                          Megbízó                                                                    Megbízott     /ingatlan referens / cégvezető/   


