
Szolgáltatásainkkal kapcsolatban bármilyen észrevételét szívesen fogadjuk a Duna House Franchise Kft. központjában (Budapest 1016 Gellérthegy u. 17).
Tel.: 061/555-2222, ugyfelszolgalat@dh.hu • A Duna House Franchise-hálózat minden értékesítési partnere a tevékenységét önállóan, a saját nevében és felelősségére végzi. www.dh.hu

SORSZÁM:

2022/2

1.  A Megbízó megbízza a Megbízottat, mint a Duna House Franchise-hálózat tagját, hogy a 2. pontban meghatározott Ingatlan (továbbiakban Ingatlan) eladása és/
vagy hasznosítása (továbbiakban egységesen: Eladás*) érdekében: a.) a Megbízó helyett és érdekében ingatlan-piaci hirdetési és marketing tevékenységet végezzen és a jelentkező 
érdeklődők közül és/vagy egyéb a Duna House Franchise-hálózati kapcsolatrendszeréből potenciális szerződő partner(eke)t közvetítsen. 

A Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen megbízással összefüggésben a FPM és az ÉM közösen, a Duna House Franchise-hálózat tagjaként kölcsönösen együttműködve járnak el.

A Megbízó kijelenti és szavatolja, hogy jelen megbízásban meghatározott Ingatlan:

   a kizárólagos tulajdonát képezi, vagy                az eladásra valamennyi tulajdonos illetve tulajdonostárs képviseleti jogával rendelkezik.
     (pl. meghatalmazott, törvényes képviselő, stb.)

2. Az Ingatlan meghatározása:               irsz.                                                                                  helység /                      ker./                                                                                                                             
                   /közterület                          /hsz.                /em.              
 /a.      HRSZ. alatt nyilvántartott.                                     Az Ingatlan további adatait lásd a 2. mellékletben az ingatlan adatlapon.

3. Az Ingatlan irányára*:
                                                          HUF + ÁFA azaz                                                                                               HUF + ÁFA 

(Amennyiben  azt az ÁFA törvény előírja.)

4. Feltételek:  Birtokbaadási idő: Az Ingatlan eladására irányuló szerződéstől számított minimum                  , maximum                 nap.

Fizetési feltétel: Az első minimális vételárrészlet:                         % a vételárból, de minimum:                                                        HUF.

Limitár:                                             HUF  + ÁFA azaz                                                                                                   HUF + ÁFA
(Amennyiben azt az ÁFA törvény előírja.) A limitárra vonatkozó feltételeket lásd a túloldalon a Vételi Ajánlat definíciójánál.
Megbízó kijelenti, hogy az Ingatlan per-, teher-, és igénymentes, kivéve az alábbi terheket (pl. jelzálogjog, elővásárlási jog, haszonélvezeti jog, stb.):

5.  A megbízás típusa: Jelen megbízás Nem kizárólagos megbízás*.
6. A megbízás időtartama és a Megbízási díj:
A jelen megbízás     határozatlan /  határozott:                                                 -tól                                                 -ig tartó időtartamra jött létre. 
Megbízási díj: Amennyiben a felek a 9. pontban eltérően nem állapodnak meg:   a.) Az Ingatlan bruttó vételárának                     %-a +ÁFA, 
de minimum                                                                ,- azaz                                                                HUF+ÁFA.   b.) Irányár* feletti értékesítés esetén: 
az Irányárig* az a.) szerint számolt díj, míg az Irányár* feletti bruttó vételárrészre annak 30%-a+ÁFA, extra díj.

7. Megbízó jelen megbízás aláírásával egyidejűleg:
   átad Megbízott részére egy, – az Ingatlanra vonatkozó – 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, vagy
    megbízza Megbízottat, hogy az Ingatlan tulajdoni lapjának másolatát beszerezze a Megbízó költségére, melynek fedezetére jelen megbízás aláírásával egyide-
jűleg Megbízó átad a Megbízott részére                                      Ft-ot.

8. Megbízó hozzájárulását    adja /    nem adja  ahhoz, hogy Megbízott az Ingatlanon reklámanyagot / reklámtáblát helyezzen el.
  adja /    nem adja ahhoz, hogy az Ingatlanra érkező vételi ajánlatok száma a dh.hu oldalon megjelenjen az ajánlatokban szereplő további információk 
megjelenítése nélkül. 
9. Feltételek, melyek eltérnek a jelen megbízás nyomtatott szövegétől:

sTAnDArD MEGBÍZÁS

Amely létrejött  mint Megbízó(k)

másrészről pedig Megbízó(k) további adatait lásd az 1. számú mellékletben.

Előttünk mint tanúk előtt:
név:

Cím:

Aláírás:

név:

Cím:

Aláírás:

Franchise partner megbízott (FPM) és Értékesítő megbízott (ÉM)

továbbiakban együttesen: 
Megbízott között.

Az Ön személyes értékesítője:

A Megbízó jelen megbízás aláírásával kijelenti, hogy a jelen megbízás egy példányát átvette és feltételeit – ide értve a hátoldalon található Részletes feltételeket is – teljes körűen megismerte, valamennyi 
rendelkezését áttárgyalta a Megbízottal és azt a maga részéről - a 9. pontban írt esetleges igényei szerinti eltérő feltételekkel - elfogadta, különös tekintettel „A Megbízási díj” (6. pont), „a „Definíciók”, a 
„Megbízási díj és  annak fizetésére vonatkozó feltételek” (11. és azon belül különösen a 11.2.b. pont; a 11.4. pontban írt kikerülés, a 11.5. pontban írt kötbérek), „A megbízás megszűnése és további feltételek” 
(12. pont és azon belül különösen a 12. b.) és f.) pont), az együttműködésre és tájékoztatásra (13. pont), a Duna House hálózati szolgáltatásra (14.1-14.2. pontok), jognyilatkozatok közlésére, elérhetőségre 
vonatkozó szabályokra (14.3-14.4. pontok), valamint panaszkezelésre (14.7) vonatkozó rendelkezésekre. A jelen Megbízás aláírásával a Megbízó kifejezetten kéri, hogy a Megbízott a szolgáltatása teljesítését, 
haladéktalanul, a 12.f.) szerinti elállási/felmondási jog gyakorlására vonatkozó határidő lejárta előtt kezdje meg.  A *-gal jelölt fogalmak magyarázatát lásd a túloldalon a definícióknál.

KÖvEssE Az ÉrTÉKEsíTÉs FolyAMATÁT onlInE!
válassza PrÉMIUM Megbízásunkat, amely mellé egyedülálló ügyfélportált biztosítunk.

A myDH feltételeiről további részleteket talál a hátoldalon vagy kérdezze értékesítőjét. 

                       Megbízott(ak) és/vagy képviselő(i)                                                      Megbízó(k) és/vagy képviselő(i)

Franchise partner megbízott (FPM) 

Értékesítő megbízott (ÉM)

Kelt:

E-mail cím Telefon
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részletes feltételek I.

10. Megbízott teljesítése
10.1. Megbízott jelen szerződés teljesítése érdekében Megbízó igénye szerint:
 a.) Az Ingatlan és Megbízó adatait a Duna House Franchise-hálózat közös informatikai rendszerében rögzíti; 
 b.) Tájékoztatja a Duna House Franchise-hálózat további tagjait és potenciális ügyfeleit az Ingatlanról;
 c.) A lehetséges Vevőket tájékoztatja az Ingatlan Megbízó által közölt részletes adatairól és információkról, és az Ingatlanra köthető lehetséges jogügylet Megbízó által elvárt feltételeiről;
 d.) Az Ingatlan hirdetését rendszeresen megjelenteti a Duna House Franchise-hálózat honlapján;
 e.) Az Ingatlant a saját megítélése alapján megválasztott fórumokon, médiában hirdeti;
 f.) Saját megítélése szerint az Ingatlanról időszakosan hirdetést helyez el a saját iroda kirakatában;
 g.) Saját megítélése szerint és a Megbízó kifejezett engedélyével (lsd. 8. pont) hirdetést helyez el magán az Ingatlanon; 
 h.) Közreműködik az Ingatlan Eladására irányuló szerződés feltételeinek tárgyalásában, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok közvetítésben, 
 i.) Közreműködik a szerződéskötés megszervezésében, a szerződéskötés előkészítésében; 
 j.) Átveszi és a Megbízóhoz eljuttatja a vételi ajánlato(ka)t. 

10.2.  Az, hogy a Megbízó a Megbízottól igénybe vehető valamely fenti szolgáltatást nem, vagy csak korlátozott mértékben veszi igénybe, a Megbízott jelen szerződés szerinti díjigényét és díjának mértékét 
nem érinti.

10.3.  A Megbízott a Megbízót rendszeresen és szükség esetén külön is tájékoztatja tevékenységéről.

11. A megbízási díjra és fizetésére vonatkozó feltételek:
11.1. A Megbízott a Megbízási díjra akkor jogosult a Megbízótól, amennyiben:
 a.)  A Megbízó az Ingatlanra, a jelen megbízás hatálya alatt a Megbízott által közvetített személlyel Eladásra irányuló szerződést és/vagy ilyen jogügyletre előszerződést (továbbiakban egységesen: 

szerződés) köt;
 b.)  Az Ingatlan vonatkozásában jogszabály és/vagy szerződés alapján harmadik személyt elővásárlási jog illet meg és ezen jogosult az elővásárlási jogával a Megbízott által közvetített személy vételi 

szándékából kifolyólag él;
 c.)  A részben vagy egészben nem természetes személy tulajdonában álló Ingatlan tulajdonjogának átruházása helyett a Megbízott által közvetített személy a jogügylet eredményeként a nem természetes 

személy tulajdonában szerez tulajdonosként/tagként, vagy vezető tisztségviselőként stb. bármilyen mértékű befolyást (pl. az ingatlan helyett a tulajdonos cég üzletrészét vásárolja meg). Ilyenkor a 
Megbízási díj számításának alapja az üzletrész(ek) átruházására irányuló okiratban megjelölt ellenérték(ek) összértéke. Amennyiben ezen ellenérték bármely okból alacsonyabb, mint az Ingatlan 
forgalmi értéke, úgy – a Megbízó és a Megbízott eltérő megállapodása hiányában – a Megbízási díj számításának az alapja az Ingatlan Irányára; 

 d.)  A fentiek szerinti jogügyletek valamelyike nem, vagy nem kizárólag a Megbízott által közvetített személlyel, hanem annak hozzátartozójával, és/vagy olyan nem természetes személlyel jön létre, 
melynek a Megbízott által közvetített személy, vagy akár a hozzátartozója a tagja, a tisztségviselője, az alkalmazottja, vagy egyéb módon együttműködő partnere, vagy egyéb módon érdemben 
befolyással bír a működésére (pl. közvetett tulajdonlás, közvetett irányítás);

 e.)  Az Ingatlanra a fentiek szerinti jogügyletek helyett más jogcímű hasznosításra irányuló szerződés jön létre. Ilyen esetben a Megbízási díj a hasznosítási szerződés alapján egy hónapra – egy évnél 
hosszabb időre létesített jogviszony esetében 1,5 hónapra – járó nettó ellenértékkel azonos. Az így számolt Megbízási díj akkor is megilleti a Megbízottat, ha ilyen esetben jogszabály és/vagy szerződés 
alapján harmadik személyt előbérleti jog illeti meg és ezen jogosult az előbérleti jogával a Megbízott által közvetített személy ügyleti szándékából kifolyólag él;

 f.)  Valamely, a Megbízott által közvetített személy az Ingatlanra jelen megbízás hatálya alatt  Vételi Ajánlatot tesz, és a Vételi Ajánlatot a Megbízó visszautasítja, vagy a Vételi Ajánlattól eltérő feltételeket szab 
meg annak elfogadására (mely feltételek eltérnek a jelen Megbízásban írt Definíciók szerinti Vételi Ajánlattól), vagy neki felróhatóan nem veszi át, vagy arra annak átvételétől számított 2 munkanapon 
belül neki felróhatóan nem válaszol (Ilyen esetben a Vételi Ajánlatban megjelölt ellenérték képezi a Megbízási díj alapját.).  Amennyiben az Ingatlanra több Vételi Ajánlat is érkezik, úgy ezen pont szerinti 
díjazás a Megbízottat abban az esetben illeti meg, ha a Megbízó valamennyi Vételi Ajánlatot visszautasítja és / vagy az(oka)t nem veszi át. Ilyen esetben a legmagasabb összegű ajánlott ellenérték képezi 
a Megbízási díj alapját);  

 g.)  A Megbízott által a jelen megbízás hatálya alatt közvetített személy bármilyen tartalmú vételi ajánlata Megbízó általi elfogadása ellenére a fentiek szerinti szerződés megkötésére a Megbízó 
érdekkörében felmerülő okból nem kerül sor, vagy a megkötött szerződés a Megbízó érdekkörében felmerülő okból nem teljesül. (Ilyen esetekben az elfogadott vételi ajánlatban megjelölt ellenérték 
képezi a Megbízási díj alapját.);

 h.)  A Megbízottat a jelen megbízás bármilyen című megszűnését követően is megilleti a 6. a.) pont szerinti megbízási díj, ha a megszűnést követő 12 hónapon belül a Megbízó az Ingatlan Eladására irányuló 
olyan szerződést köt, amely ha a megbízás megszűnése előtt jött volna létre, úgy a Megbízott jelen megbízás szerint díjazásra lenne jogosult. A bruttó 50 millió forintot elérő Irányárú Ingatlan esetén, 
valamint a 11.1.e.) esetben ez az időtartam 36 hónap.

11.2. Speciális díjelszámolási szabályok:
a.)  A Duna House Franchise-hálózat etikai szabályai alapján, amennyiben az elfogadott vételi ajánlat alapján a 11.1.a.) -11.1.h.) pontok szerinti szerződés megkötésére az ajánlatot tevőnek felróható 

okból nem kerül sor, vagy a 11.1.a.) -11.1.h.) pontok szerinti szerződés nem a Megbízónak, hanem a másik félnek felróható okból nem teljesül, úgy a Megbízott a Vételi Ajánlat alapján az ajánlattevővel 
szemben fennálló meghiúsulási kötbér követelés kivételével, sem tart díjazásra igényt, illetve a már átvett Megbízási díját visszafizeti a Megbízónak.

b.)  Nem érinti azonban a Megbízott díjigényét, illetve a Megbízott a már átvett díj visszafizetésére nem köteles, ha a Megbízó a másik féltől átvett vételárrészt, vagy annak egy részét bármilyen jogcímen 
megtartotta (szerződéses foglaló, kártérítés, részteljesítés elszámolása stb.), vagy bár jogszerűen megtarthatta/felvehette volna, de azt önkéntesen visszaadta, vagy arról lemondott. Amennyiben a 
Megbízó által jogszerűen megtartható/felvehető összeg nem éri el a bruttó Megbízási díj kétszeresét, úgy a Megbízott ezen a címen csak a jogszerűen megtartható/felvehető összeg 50 %-ára tarthat 
igényt. A csökkentett Megbízási díj megfizetése sem a megbízás további fennállását, sem a későbbi sikeres Eladás alapján járó díjigényt nem érinti.

11.3. A Megbízási díj esedékessége:
a.)  A Megbízási díj az Ingatlan Eladására irányuló jogügylet alapján az ellenérték kifizetésekor, több részletben történő fizetés esetében az első részlet (hasznosítás esetében az első időszaki ellenérték) 

fizetésekor esedékes. A 11.1.f.) pont esetében a Vételi Ajánlat visszautasításakor, az átvétel megtagadásakor, illetve eredménytelen közlés esetében az átvételt követő 3. napon esedékes. A 11.1.g.) pont 
esetében a Megbízó szerződéskötés visszautasításának a Megbízottal és/vagy az ajánlattevővel történő közlését, vagy ennek hiányában az elfogadott vételi ajánlat szerinti szerződéskötési határidő 
eredménytelen leteltét követő 3. napon esedékes. 

b.)  A Megbízási díj kifizetése készpénzben történik. A Megbízási díj késedelmes megfizetése esetén a Megbízott a jelen szerződés aláírásának napján érvényben lévő jegybanki alapkamat két és 
félszeresének megfelelő késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

11.4. A Megbízott kikerülése:
Kikerülésnek és egyben szerződésszegésnek számít minden olyan magatartás, amely közvetlenül, vagy közvetve a Megbízott jelen megbízás szerinti díjigényének korlátozására, vagy kizárására irányul. 
Ilyennek minősül például, de nem kizárólagosan:
a.)  Ha a Megbízási díj fizetésének elkerülése és/vagy mértékének csökkentése érdekében, illetve azt eredményező módon a Megbízó, a Megbízott által közvetített személy helyett annak érdekkörébe 

tartozó személlyel köt szerződést; 
b.)  A Megbízott díjigényét megalapozó jogügylet szerződését a valós szerződési akarattól eltérő tartalommal foglalják írásba, ami miatt a Megbízott nem a valós értékű Megbízási díjra válna jogosulttá;
c.)  A megbízási díj fizetésének elkerülése és/vagy annak mértéke csökkentése érdekében, illetve azt eredményező módon a Megbízottat a díjigényét megalapozó jogügyletről a Megbízó felróható módon 

nem tájékoztatja legkésőbb a vonatkozó jogügylet szerződésének megkötésétől számított 3 munkanapon belül és/vagy azzal összefüggésben a Megbízó és/vagy a megbízó érdekkörébe tartozó 
személy a Megbízottat megtéveszti. Kikerülés esetében a Megbízó a Megbízási díjon felül a 11.5. pont szerinti kötbért köteles fizetni a Megbízottnak kivéve, ha a Megbízó a Kikerülés ellenére a 
Megbízott díját. az esedékességkor szerződésszerűen megfizeti.

Örömmel üdvözöljük ügyfeleink sorában, egyben köszönjük, hogy a Duna House márkanévvel fémjelzett szolgáltatásokat választotta! Együttműködésünk során mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy Ön elégedett legyen a Duna House hálózat tagjainak szolgáltatásával. Az alábbiakban olvashatja a Hálózat tagjainak adott megbízása egyéb szerződéses feltételeit. Ha a jelen Megbízás feltételeinek 
áttárgyalása során a Megbízottal valamely kérdésben az előre leírtaktól eltérő megállapodásra jutnak a felek, úgy azt írásban vagy a Megbízás 9. pontjában, vagy külön megállapodásban kell rögzíteni! A 
Tisztességes kereskedelmi gyakorlat megtartása érdekében a Hálózat tagjai kötelezően a Duna House Etikai Kódex szabályai szerint járnak el. Az Etikai Kódexet megismerheti a www.dh.hu/etikai-kodex 
oldalon, illetve másolatot kérhet a Megbízottól is. 

Definíciók:
A Duna House Franchise-hálózat: ingatlanközvetítéssel foglalkozó, egymástól jogilag független gazdálkodó szervezetek együttműködése, mely arra szolgál, hogy az Ingatlan Eladására irányuló és/vagy 
azzal összefüggő szolgáltatásait a hálózat tagjai azonos tartalommal és minőségben nyújtsák az ügyfelek számára.  Az Ingatlan irányára: az a Megbízó által meghatározott ár/érték, melyen a Megbízott az 
Ingatlant hirdetheti, és a lehetséges szerződőknek/érdeklődőknek ajánlhatja. nem kizárólagos megbízás: Megbízó - a felek eltérő megállapodása hiányában - a jelen megbízás 13.1 pontjában írtak meg-
tartásával a jelen megbízás hatálya alatt is jogosult az Ingatlan eladására harmadik személynek is megbízást adni, és/vagy az Ingatlant saját maga is hirdetni és eladni, hasznosítani. vételi Ajánlat: Az Ingatlan 
közvetlen vagy közvetett módú megszerzésére/hasznosításra irányuló olyan írásos ajánlat, amely megfelel minimum a jelen megbízás 4. pontjában foglalt – limitárra, fizetésre, birtokbaadásra vonatkozó 
– feltételeknek, és amely az abban szereplő 100.000.000,-Ft alatti ajánlott ellenérték esetében legalább az ajánlott ellenérték 1%-ával, 100.000.000,-Ft-ot elérő ajánlott ellenérték esetében pedig minimum 
1.000.000,-Ft-tal biztosítva van. Amennyiben a Vételi Ajánlat alapján meginduló egyeztetési/tárgyalási folyamat során az ajánlott ellenérték emelkedne, úgy nem szükséges az ajánlati biztosíték növelése 
az aktuális Vételi Ajánlat érvényességéhez. Amennyiben az Ingatlanra több Vételi Ajánlat érkezik, úgy – a felek eltérő megállapodása hiányában - a Megbízó saját maga jogosult eldönteni, hogy azok közül 
melyiket fogadja el. Eladás: A jelen megbízás tekintetében a felek Eladásnak tekintik mindazon jogügyletet, amely az érintett Ingatlan tulajdonjogának részben vagy egészben történő átruházására  irányul 
(pl. adásvétel, csere, lízing, életjáradék, eltartási szerződés). Jelen megbízás tekintetében Eladásnak tekintendők a 11.1. c., és d. pontok szerinti jogügyletek is, valamint az Ingatlan hasznosítására irányuló jog-
viszonyok is, függetlenül attól, hogy ezeket a jelen megbízás külön nevesíti vagy sem.  Megbízott által közvetített személy: a Megbízott által közvetítettnek tekintendő minden olyan természetes vagy 
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező jogképes szervezet, aki a Megbízott felé írásban (megtekintési tanúsítvány) a.) elismerte, hogy az Ingatlan Eladásra irányuló lehetőségről a Megbízottól 
szerzett tudomást, vagy b.) ezt a Megbízott egyéb módon hitelt érdemlően tudja igazolni, c.) és az is aki a Megbízotton keresztül tett bármilyen vételi ajánlatot.
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Családi és utónév: 
Születési családi és utónév: 
Állampolgárság: 
Születési hely, idő: 
Anyja születési neve: 
Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely:
 
Azonosítási okmány típusa, száma: 

Családi és utónév: 
Születési családi és utónév: 
Állampolgárság: 
Szül.hely, idő: 
Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely: 

Tulajdonosi érdekeltség jellege, hányada: 

Nyilatkozom, hogy a Pmt 4.§ 2. bekezdés ..... pontjának megfelelően kiemelt 
közszereplőnek/kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának/kiemelt közszereplővel 
közeli kapcsolatban álló személynek minősül.  Igen  Nem 

Családi és utónév: 
Születési családi és utónév: 
Állampolgárság: 
Szül.hely, idő: 
Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely: 

Tulajdonosi érdekeltség jellege, hányada: 

Nyilatkozom, hogy a Pmt 4.§ 2. bekezdés ..... pontjának megfelelően kiemelt 
közszereplőnek/kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának/kiemelt közszereplővel 
közeli kapcsolatban álló személynek minősül.  Igen  Nem 

Családi és utónév: 
Születési családi és utónév: 
Állampolgárság: 
Szül.hely, idő: 
Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely: 

Tulajdonosi érdekeltség jellege, hányada: 

Nyilatkozom, hogy a Pmt 4.§ 2. bekezdés ..... pontjának megfelelően kiemelt 
közszereplőnek/kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának/kiemelt közszereplővel 
közeli kapcsolatban álló személynek minősül.  Igen  Nem 

Családi és utónév: 
Születési családi és utónév: 
Állampolgárság: 
Szül.hely, idő: 
Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely: 

Tulajdonosi érdekeltség jellege, hányada: 

Nyilatkozom, hogy a Pmt 4.§ 2. bekezdés ..... pontjának megfelelően kiemelt 
közszereplőnek/kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának/kiemelt közszereplővel 
közeli kapcsolatban álló személynek minősül.  Igen  Nem 

Családi és utónév: 
Születési családi és utónév: 
Állampolgárság: 
Születési hely, idő: 
Anyja születési neve: 
Lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely: 

Azonosítási okmány típusa, száma: 

Kelt:   Aláírás 

Kelt:   Aláírás 

Kelt:   Aláírás 

Kelt:   Aláírás 

I./1. Természetes személy ügyfél, vagy az ügyfél nevében, vagy a képviseletében eljáró természetes személy (Megbízó) adatai:

I/2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv adatai:

II.Tényleges tulajdonosok (Magánszemély tulajdonos Megbízó, haszonélvező, jogi személy tényleges tulajdonosa):

Adatkezelési tájékozató
Alulírott kijelentem, hogy nyilatkozatomat büntetőjogi felelősségem teljes tudatában tettem és az alábbi adatok a valóságnak megfelelnek.  Adatkezelés: 
a.)  A jelen Megbízási szerződés aláírásával a Megbízó (továbbiakban Érintett) hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Megbízottak és a Duna House Franchise Kft. (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; cégjegyzékszám: 01-09-727540;  

e-mail: adatvedelem@dh.hu ; telefon: +36-1/555-2222) kezelje. Az adatkezelők a Megbízott (Franchise partner megbízott), a Duna House Franchise Kft., és azon al-franchise partner, aki a megbízás teljesítésében a szerződés alapján közreműködik (Megbízott 
és al-franchise partner együttesen: „Megbízottak”). Figyelemmel arra, hogy a Duna House Franchise Kft. biztosítja a Megbízottak részére azokat a rendszereket, dokumentumokat, nyomtatványokat, eljárásrendeket, amelyek az adatkezelést meghatározzák, 
emellett a teljesítésben is közreműködik, a Duna House Franchise Kft. adatkezelőnek minősül. Jelen Szerződés aláírásával az Érintett a Duna House Franchise Kft. adatkezeléséhez is hozzájárul.

b.)  Az adatkezelés célja az Adatkezelők szolgáltatásainak nyújtása, és az ehhez kapcsolódó üzleti tevékenység elvégzése. Ezen belül az adatkezelés célja az Érintett személyének azonosítása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, az ingatlan adatainak rögzítése a Duna 
House Franchise Kft. által működtetett és tulajdonában lévő adatbázisban, hirdetések közzététele, ügyfelek között a kapcsolat létrehozása, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttének és teljesítésének elősegítése, a jelen Szerződés teljesítése, a Duna House 
csoport más tagjai által nyújtott kapcsolódó szolgáltatások (pl. energetikai tanúsítvány, értékbecslés,) nyújtása, a jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, igények érvényesítése, jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése 
(pl. ügyfél-átvilágítás), panaszkezelés, fogyasztóvédelem. Jelen Szerződés aláírásával az Érintett hozzájárul, hogy az Érintett kapcsolódó szolgáltatás iránti igénye esetén az Érintett adatai a Duna House csoport azon tagja részére átadhatóak, amely az adott 
szolgáltatást nyújtja.

c.)  Az adatkezelés jogalapja a jelen Szerződés teljesítése, valamint – figyelemmel arra a tényre is, hogy az Érintettek a Szerződést önkéntes elhatározásból kötik meg – az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés célja emellett jogszabályban foglalt kötelezettségek 
teljesítése, ilyen elsősorban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény által előírt azonosítási, bejelentési, nyilvántartási kötelezettség. A jelen Szerződés részét képező ügyfél-átvilágítási 
adatlap ez utóbbi törvény szerinti kötelezettségek teljesítését szolgálja. Amennyiben az Érintett nem adja meg azon adatait, amelyek kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy amelyek kezelése nélkül a szerződés nem teljesíthető, a szerződés nem köthető 
meg. A szerződéskötés elmaradásán túl az Érintettet egyéb hátrány nem érheti.

d.)  Az adatkezelés egyik célja az esetleges igények érvényesítése. Amennyiben a Megbízó és a Megbízottak között jogvita alakul ki, és ezen vita során valamely fél a másik féllel szemben (anyagi vagy egyéb természetű) igényt kíván érvényesíteni, az ehhez 
szükséges adatok felhasználhatóak az igényérvényesítés során. A Megbízottak jogosultak arra, hogy az igényérvényesítéssel megbízzák a Duna House Franchise Kft.-t, és ennek érdekében az adatokat átadják. Az adatkezelés jogalapja részben azon jogszabályok 
rendelkezése, amelyek az igény érvényesítését a felek közötti jogviszonyban lehetővé teszik, részben a Felek közötti szerződés teljesítése. Az adatkezelés jogalapja emellett az adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítése. A jelen pont szerinti adatkezelés 
esetén az adatkezelők érdeke az, hogy a közöttük és az Érintettek között létrejött Szerződés teljesítése esetén hozzájussanak az őket megillető ellenszolgáltatáshoz. Amennyiben az Érintett önkéntesen nem teljesíti az igényt, az kizárólag jogi úton 
érvényesíthető, ennek feltétele azon adatok felhasználása, amelyek szükségesek az igény alátámasztásához, bizonyításához, a szükséges eljárások megindításához. A felek mellérendelt viszonyára és egyenlő elbánására figyelemmel, amennyiben az Érintett kíván 
igényt érvényesíteni az Adatkezelőkkel szemben, az Adatkezelők az általuk kezelt adatokat az Érintettnek átadják. Az Érintett jogosult arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezeléssel szemben tiltakozzon, ez esetben az adatkezelés csak akkor folytatható, ha 
egyértelműen bizonyítható az adatkezelést megalapozó nyomós érdek, és az, hogy ezen érdek másként nem érvényesíthető. 

e.)  Az adatok kezelése a Duna House Franchise Kft. által működtetett és tulajdonolt adatbázisban (informatikai rendszerben) történik. Az adatokat az Adatkezelők törlik, ha az adatkezelés jogellenes, az Érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy tiltakozik az 
adatkezelés ellen, és az adatkezelésre egyéb jogalap nincs, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, az adatok törlése kötelező, vagy azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

f.)  Az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését, korlátozását, a fenti d.) pont szerinti esetben tiltakozhat adatai kezelése ellen, kérheti továbbá, hogy az adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, és másik adatkezelőnek továbbítsa. Az Érintett az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonhatja, ez esetben az adatkezelők az adatokat – egyéb jogalap hiányában – törlik.

g.)  Az Érintett a kérelmeinek megtagadása, adatainak jogellenes kezelése esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; 
honlap: www.naih.hu), valamint jogait bíróság előtt érvényesítheti.

h.)  Jelen tájékoztatás nem teljeskörű. A részletes tájékoztató elérhető a www.dh.hu/jogi-nyilatkozat  weboldalon; azt kérésre bármely adatkezelő, vagy képviselőik az Érintett rendelkezésére bocsátják.

 MEGBízÓ ADATAI
(I. számú melléklet)

(ügyfél-átvilágítási adatlap- a Pmt. 6-9. §. bekezdéseiben meghatározott kötelezettség teljesítéséhez)

Név:  Azonosító okirat típusa/száma, cégjegyzék száma: 
Rövidített név:  Adószám: 
Képviseletre jogosultak neve, beosztása:      Kézbesítési megbízott azonosító okmányának típusa/száma: 
Kézbesítési megbízott: 
Főtevékenység: 
Székhely, vagy külföldi székhelyű vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe: 
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11.5. Kötbér:
a.)  Az alapkötbér az Ingatlan Irányára alapján a 6. a. pont szerint számított bruttó Megbízási díjjal azonos összeg (alapkötbér), a 11.4.b. pont szerinti esetben pedig a meg nem fizetett díjkülönbözettel 

azonos összeg. 
b.)  A Megbízó 11.4. a. pontban írt (Kikerülés) szerződésszegésének a súlyát jelentősen csökkenti, ha a Megbízott a Kikerülés ellenére, rövid időn belül hozzájut a jelen megbízás alapján járó Megbízási 

díjához. Erre tekintettel a felek megállapodnak abban, hogy Kikerülés esetén, a Megbízási díjon felül a kötbér mértéke az esedékességtől (11.3 pont) számított
  – 15 napon belüli fizetés esetén a kötbér mértéke az alapkötbér 10 %-a
  – 16-30 nap közötti fizetés esetében a kötbér mértéke az alapkötbér 25 %-a 
  – 30 napon túli fizetés esetében a kötbér mértéke az alapkötbér 50 %-a
  – 60 napon túl, jogi úton történő igényérvényesítés kezdeményezése után a Megbízott az alapkötbért igényelheti.
c.)  A Megbízó a 13.1. pontban írt bármelyik kötelezettségének (pl. Irányár alatti hirdetés) megszegése esetében a kötbér az alapkötbér 10 %-a.
d.)  A kötbér a 11.4. esetekben a vonatkozó szerződés aláírásával, egyéb esetekben a megbízói szerződésszegéssel egyidejűleg, készpénzben esedékes.
e.)  A kötbérek szerződésszegésenként és alkalmanként is érvényesíthetőek. A megalapozott kötbérigények akár egymástól függetlenül is érvényesíthetőek. A Megbízott esetleges kötbérigénye nem 

érinti a Megbízott díjigényét és a díjigénye - a 11.5.b. pontban írt számításon felül - nem érinti az esetleges kötbérigényét. 

11.6.  A felek közötti elszámolás:
a.)  A Megbízott díja és az esetleges kötbérigénye a mindenkori Franchise-hálózati szabályok szerinti mértékben oszlik meg az ÉM és az FPM között, melynek aránya jelen megbízás aláírásakor 64% ÉM 

és 36% FPM javára. A felek megállapodása értelmében a teljes Megbízási díjat az FPM – akadályoztatása esetében pedig eseti írásbeli felhatalmazása alapján az ÉM – jogosult a Megbízótól átvenni és 
önkéntes teljesítés hiányában (peren kívül és perben) érvényesíteni. Az átvett díjjal és kötbérrel az átvevő megbízott számol el a Megbízót nem érintő módon és szabályok szerint a másik megbízott 
felé. A Megbízási díj átvételekor – átutalás esetén, a Megbízási díj beérkezésétől számított 3 munkanapon belül – a Megbízási díjat átvevő megbízott átadja a Megbízó részére a számlát.

b.)  Több Megbízó esetében a jelen megbízásból eredő mindennemű, így a fizetési kötelezettségek tekintetében a Megbízók egyetemlegesen felelősek.

12. A megbízás megszűnése és további feltételek:
a.)  A jelen megbízást függetlenül attól, hogy határozatlan, vagy határozott időre jött létre – a12.f.) pontban írtakon túl – bármelyik fél bármikor indokolás nélkül, írásban felmondhatja (rendes felmondás). 
b.)  Figyelemmel arra, hogy a Megbízott a jelen megbízás Megbízó általi felmondásának közléséig jogszerűen járhat el és a Megbízónak is érdeke fűződik ahhoz, hogy a Megbízott esetleges felmondásakor 

szükség szerint a Megbízó is tudjon intézkedni az Ingatlana egyéb módú Eladása érdekében, ezért a felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megbízást rendes felmondás esetében 7 napos 
felmondási idővel lehet felmondani. A felmondási idő alatt a feleket a szerződéses jogok és kötelezettségek változatlanul megilletik, illetve terhelik, azzal azonban, hogy felmondási idő alatt a Megbízott 
a 10. pont szerinti hirdetési és marketing szolgáltatásokat már nem köteles végezni, és Vételi Ajánlatot a Megbízó eltérő rendelkezése hiányában nem vehet át. A felek megállapodnak abban is, hogy 
ha a Megbízott a felmondási idő alatt a felmondás közlését megelőzően tett Vételi Ajánlatot közöl a Megbízóval, úgy azzal összefüggő együttműködésükre (elfogadás, visszautasítás, díjazás, elszámolás 
stb.) változatlanul a megbízás rendelkezéseit tekintik irányadónak akkor is, ha a felmondási idő lejárta okán időközben a megbízás megszűnt.

c.)  A felek bármelyike jogosult a jelen megbízást írásban, azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél valamely szerződéses kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, illetve szerződésszegő 
magatartásával nem hagy fel. Az azonnali hatályú felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás/mulasztás olyan súlyos, hogy a féltől a szerződés fenntartását nem 
lehet elvárni (pl. 13. pontban írt együttműködési szabályok). 

d.)  A megbízás abban az esetben is megszűnik, ha az Ingatlan Eladására sor került, és a Megbízó teljesítette a Megbízottal a jelen megbízásból eredő elszámolási/fizetési kötelezettségét.
e.)  Határozott időtartamra kötött megbízás esetében, ha a felek a szerződés meghosszabbításában, vagy határozatlan időtartamúra történő módosításában nem állapodtak meg, úgy a megbízás a 

határozott tartam lejártával megszűnik.
f.)  A Megbízó a 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet szerinti jelen megbízás megkötését követő 14 napon belül jogosult a Megbízott szolgáltatása teljesítésének megkezdése előtt indokolás nélkül 

elállni, míg a teljesítés megkezdése után – a kormányrendelet 26. §-a értelmében a Megbízott ésszerű költségei megtérítése mellett - indokolás nélkül felmondani. Megbízó ezen jogát a Megbízott felé 
a jelzett kormányrendelet 2. sz. mellékletében írt nyilatkozat-minta (lsd. www.dh.hu/nyilatkozat), vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata elküldésével gyakorolhatja. A jelen Megbízás aláírásával 
a Megbízó kifejezetten kéri, hogy a Megbízott a szolgáltatása teljesítését, haladéktalanul, fenti elállási/felmondási jog gyakorlására vonatkozó határidő lejárta előtt kezdje meg. A Megbízót a teljes 
szolgáltatás teljesítése után elállási vagy felmondási jog nem illeti meg.

g.)  A megbízás esetleges megszűnése nem érinti a Megbízott utólagos elszámolási (11.1. h. pont) és/vagy az esetleges kötbérigényét. A Megbízó a jelen megbízás teljesítésével összefüggő   
szavatossági jogait a Megbízottal szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesítheti.

13. Együttműködési szabályok:
13.1.  Megbízó vállalja, hogy az Ingatlant Irányár alatti áron a megbízás hatálya alatt nem hirdeti/ajánlja, és/vagy így mással sem hirdetteti/ajánltatja. Amennyiben bármely ezen kötelezettségét a Megbízó 

megszegi, úgy a Megbízott jogosult a megbízást azonnali hatállyal felmondani és/vagy a 11.5. c. pont szerinti kötbért követelni a Megbízótól.
13.2.  Megbízó vállalja, hogy a jelen megbízás szerinti teljesítés érdekében együttműködik a Megbízottal és a Duna House Franchise-hálózattal. Ezen belül vállalja különösen, hogy az Ingatlan bemutatását 

(megtekintés) biztosítja a Megbízott és az általa közvetített személyek számára ésszerű határidőben és megfelelő időtartamban. A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely ezen 
kötelezettségét szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul megszegi, úgy a Megbízott jogosult a megbízást azonnali hatállyal felmondani. 

13.3.  A Megbízó vállalja, hogy minden, a megbízás hatálya alá tartozó és/vagy a Megbízott megbízásból eredő jogait és/vagy kötelezettségeit érintő minden tényről, eseményről (pl. tárgyalás, egyeztetés, 
jognyilatkozat tétele/átvétele, mással történő szerződéskötés), körülményről a Megbízottat haladéktalanul, lehetősége szerint előre tájékoztatja. A Megbízó a Megbízottat előre, megfelelő időben 
értesíti és számára lehetőséget biztosít arra, hogy a Megbízott igénye esetén személyesen jelen lehessen minden olyan egyeztetésen, tárgyaláson, szerződéskötésen, amelynek tárgya a Megbízott 
jelen szerződésből eredő jogait – különösen a díjának jogalapját, vagy összegszerűségét – érinti. Ha a Megbízott az adott eseményen az értesítés ellenére személyesen nem vesz részt, úgy a Megbízó 
vállalja, hogy a Megbízottat haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban informálja minden, a fentiek szerinti releváns tényről, eseményről, körülményről, különösen a szerződéskötés, vagy 
megszűnés tényéről és feltételeiről. A Megbízó vállalja, hogy a fenti tárgyban folytatott írásbeli kommunikáció esetében az iratot/dokumentumot egyidejűleg a Megbízott részére is megküldi, illetve 
továbbítja. (Mindez irányadó abban az esetben is, ha egyébként konkrét szerződéskötéssel összefüggő egyes megbízotti szolgáltatásokat nem kívánja igénybe venni.) Amennyiben a Megbízó ezen 
pontban írt bármely kötelezettségét szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul megszegi, úgy a Megbízott jogosult a megbízást azonnali hatállyal felmondani.

13.4.  A Megbízó vállalja, hogy az Ingatlan eladására irányuló jogügylet létrejöttétől számított legkésőbb 3 munkanapon belül írásban értesíti a Megbízottat az Ingatlan értékesítéséről, a szerződő partner 
nevéről és a szerződéses ellenértékről, amennyiben a Megbízott a szerződés aláírásakor nem volt jelen. 

13.5.  A Megbízó saját érdekében köteles tisztázni, hogy ha nem a megbízotton keresztül jelentkező érdeklődő esetlegesen nem a Megbízottól értesült az Ingatlan Eladására vonatkozó lehetőségről  (pl. 
annak érdekében, hogy az áralku során figyelembe vegye az esetleges Megbízási díjfizetési kötelezettségét).

13.6.  Megbízó kijelenti, hogy az Ingatlan adatairól, tulajdonságairól a legjobb tudása szerint, a jelen megbízásban rögzítettek szerint tájékoztatta a Megbízottat, továbbá kijelenti, hogy az Ingatlan rejtett 
hibáiról nincs tudomása. Az Ingatlanról a fentiek szerint adott tájékoztatás teljes körűségéért és valóságtartalmáért a felelősség kizárólag a Megbízót terheli. 

13.7.  A Megbízó tudomásul veszi, hogy az operatív együttműködés során kiemelt fontossággal bír a korrekt és megbízható információáramlás, és hogy a Megbízott teljesítését nagymértékben 
befolyásolhatja az ő szerződésszerű együttműködése. Ezért vállalja, hogy a jelen megbízásban, vagy megbízással összefüggésben megadott adataiban/elérhetőségeiben és/vagy a jelen megbízást 
érintő bármely körben változás történik, vagy ilyet tapasztal, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban is bejelenti a Megbízottnak. Egyúttal azt is vállalja, hogy amennyiben a 
szerződéses kötelezettsége teljesítésben előre tudottan várhatóan akadály/korlát merül fel (pl. előre tervezett utazás), úgy arról a Megbízottat előre, egyéb esetben pedig haladéktalanul értesíti.

14. Egyéb rendelkezések:
14.1.  Megbízó jelen okiratba foglalt megbízásával a megbízottaknak (együttesen Megbízott) kifejezetten, mint a Duna House Franchise hálózat tagjai részére adott megbízást, akiken keresztül az Ingatlan 

hirdetése és sikeres eladása/hasznosítása érdekében a Duna House Franchise-hálózat, illetve annak mindenkori tagjai által nyújtott szolgáltatást kívánja igénybe venni.
14.2.  A Duna House Franchise Hálózat a szolgáltatási minőséget és folyamatosságot csak a Hálózat mindenkori tagjai által nyújtott szolgáltatások keretében tudja biztosítani. A Megbízó ezért tudomásul 

veszi, hogy az ÉM és/vagy az FPM franchise jogainak megszűnése, korlátozása esetén az adott ÉM/FPM a továbbiakban nem jogosult a Duna House Franchise Hálózat szerinti szolgáltatás nyújtására. 
Ilyen esetben az ÉM esetében a FPM, míg a FPM esetében pedig a Duna House Franchise Kft. másik Franchise Hálózati tagot jelöl ki a Duna House Franchise hálózaton keresztül nyújtott 
szolgáltatásra irányuló megbízás teljesítésére. Új ÉM kijelölésről FPM, új FPM kijelöléséről pedig az új FPM értesíti írásban a Megbízót. A Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezen értesítéssel 
jelen megbízás tekintetében az új ÉM/FPM a korábbi ÉM/FPM teljes körű jogutódjává válik, kivéve, ha az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az új megbízottat írásban – az értesítő fél 
felé intézett tájékoztatással - nem utasítja el. Ezt követően a Megbízó a megbízásból eredő jogai és kötelezettségei a fentiek szerint, a személyében megváltozott Megbízottal szemben állnak fenn 
(különös tekintettel a szerződésből eredő elszámolási igényekre).

14.3.  A felek megállapodnak abban, hogy jelen megbízás kizárólag a felek által kölcsönösen aláírt formában módosítható. Az Ingatlan irányára és a Limitár módosítása, valamint a Megbízó adataiban/
elérhetőségeiben történt változás, illetve a megbízás időtartamára vonatkozó módosítás a Megbízó 1. sz. mellékletben írt e-mail címéről vagy fax számáról az ÉM részére küldött értesítéssel és 
annak ugyanazon e-mail címre illetve fax számra küldött elfogadásával is érvényes. A Megbízó az Ingatlan Irányárának és/vagy Limitárának növelését csak abban az esetben kezdeményezheti, ha a 
Megbízott az Ingatlanra a korábbi feltételeknek megfelelő Vételi Ajánlattal ezen megbízói módosítási igény megérkezésig még nem rendelkezik.

14.4.  A jelen megbízással összefüggő nyilatkozatok a közléssel hatályosulnak. A jelen megbízással összefüggő együttműködés a piaci folyamatok miatt a felek szűk időkorlátok közötti együttműködését 
feltételezi, ezért a felek megállapodnak abban, hogy a postai regisztrált küldeményként feladott nyilatkozatok a postai feladást követő 3. munkanapon a címzetthez megérkezettnek minősülnek, ha a 
címzett a címen nem egyértelműen azonosítható, vagy nem ismert (jelzése: „címzett ismeretlen”), címzett vagy egyéb jogosult átvevő a kézbesítésről szóló értesítésben megjelölt határidő lejártáig 
a rendelkezésére tartott küldeményért nem jelentkezett (jelzése: „nem kereste”), a küldemény átvételét megtagadta (jelzése: „átvételt megtagadta”), a címről elköltözött (jelzés: „elköltözött”), 
a levélszekrénybe történő elhelyezéssel vagy személyes átadással történő kézbesítés vagy az értesítő hátrahagyása nem lehetséges (jelzése: „kézbesítés akadályozott”). Ezzel összefüggésben 
a Megbízó a 13.7. pontban írtakra is tekintettel a megbízás hatálya alatti tartós akadályoztatása esetén - a felek eltérő megállapodása hiányában - a saját kockázatára és felelősségére köteles 
gondoskodni a Megbízott jelen megbízás teljesítésével összefüggő nyilatkozatainak az átvételét biztosító helyettesről. (A megbízás tekintetében tartósnak a 48 órát meghaladó akadályoztatás 
minősül.)

részletes feltételek II.
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Ingatlan adatai (II. számú melléklet)
Ingatlan típusa:
  lakás
  iroda
  parkoló
  telek

  családi ház 
  ikerház
  sorház

Egyéb:

Elhelyezkedés:

Kapucsengő:

Fejlesztés neve (opcionális):

Energetikai besorolás:
Épület energetikai jellemzője a követelményértékre vonatkoztatva (%):

Állapot:

Épület kívül:  1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  új

Épület belül:  1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  új

Ingatlan belső:  1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  új

Megjegyzés:

Megjegyzés:

Megjegyzés:

Fûtés:

  konvektor         héra          cirkó           központi      táv        villany

egyéb:

Központi/távfûtés esetén: Téli költség:         Ft   Nyári költség:            Ft

Épület
Építés éve:             Emeletek száma:
Lakásszám:   1-5    5-10    10-15    15-20    20-25    25-30    30-50    50+
Szerkezet:   panel  /  egyéb:
Stílus:   új       polgári  /  egyéb:
Lépcsőház:   zárt       körfolyosó  /  egyéb:
Lift:   nincs       kulcsos       hívó
Belső szintek száma:          legfelső szint
Telek:
Megjegyzés:

nézet:

 zöld udvar / kert 

 utca 

 udvar

nézet:

 napfényes

 jó 

 közepes

 rossz

Megjegyzés:

Közös költség:                              Ft
Közös képviselő neve, tel.száma:

Méret:
Ingatlannyilvántartás szerinti felépítmény
méret:     m2

Valós méret:    m2

Belmagasság:    m
Telek méret:    m2

 Vízóra

Megjegyzés:

Szobák:
   m2    Fél      Kül.bej.             nézet                Tájolás                  Megjegyzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extrák: saját/közös: 
  jacuzzi:
  szauna:
  medence:
  fitness:
  kandalló:
  portaszolgálat:
  bérlővel eladó:
  riasztó:
  maradó ingóságok*:

Parkolási lehetőségek:
  teremgarázs:
  önálló garázs:
  fedett:
  udvari beálló:

saját tulajdonban lévő parkoló*:
  teremgarázs:
  önálló garázs:
*Saját tulajdonban lévő parkoló esetén, arra külön megbízás kötendő.

Tároló*:

*Saját tulajdonban lévő tároló esetén, arra külön megbízás kötendő.

Tömegközlekedés:

Közmûvek:
  minden    víz     csatorna    gáz   villany
Megjegyzés:

Egyéb helyiségek:     m2         Megjegyzés
  hall:
  közlekedő:
  konyha
  wc
  raktár
  kamra
  fürdő
  fürdő WC-vel
  erkély/loggia
  terasz
  előszoba 
  pince
  Egyéb:

Az ingatlan mutatható:

Megbízott
Megbízó

Kapcsolattartó:
Név:        Státusz:

Cím:        Telefon:

Megjegyzés:

Franchise partner megbízott (FPM) 

Értékesítő megbízott (ÉM)
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(III. számú melléklet)

EnErGETIKAI  TAnúsíTvÁny EGyszErűEn, GyorsAn! 
EBBEn Is sEGíTünK ÖnnEK!

•  A tanúsítvány 10 évig érvényes;
•  Utánajárás nélkül beszerezhető;
•  Átlátható, egyszerű díjszámítás, rejtett költségek nélkül;

várjuk Önt országszerte minden Duna House irodában, de megrendelését örömmel fogadjuk az etanusitvany@dh.hu e-mail 
címen is! www.dh.hu/energetikai-tanusitvany

AKÁr
24 ÓrÁn

BElül!

MyDH - EGyEDI üGyFÉlPorTÁl, PrÉMIUM MEGBízÓInKnAK

14.5. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kiemelt közszereplő az a személy, aki fontos közfel-
adatot lát el, vagy a jelen megbízási szerződés aláírását megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. Fontos közfeladatot ellátó személyek (A vastagon kiemelt titulusok magyar 
viszonylatban értelmezendők):

a) államfő, miniszterelnök, kormányfő, miniszter, miniszterhelyettes, államtitkár, 
b)  országgyűlési képviselő vagy hasonló jogalkotó szerv tagja, nemzetiségi szószóló,
c) politikai párt irányító szervének tagja, politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
d) legfelsőbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, melynek döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Alkotmánybíróság, ítélőtábla és Kúria tagja,
e) számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Állami számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi stabilitási Tanács tagja,
f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a 

Honvéd vezérkar főnöke és a Honvéd vezérkar főnökének helyettesei,
g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkör-

rel rendelkező vezető testületének tagja
h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
 Kiemelt közszereplő közvetlen hozzátartozója: a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élet-

társa, vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.
 Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:
a) bármely természetes személy, aki fontos közfeladatot ellátó személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele 

szoros üzleti kapcsolatban áll;
b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet fontos közfeladatot ellátó személy javára hoztak 

létre.
14.6. A megbízásban nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, míg az ott nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
14.7. Amennyiben jelen megbízás szerinti szolgáltatással kapcsolatban észrevétele, panasza van, úgy a Franchise partner megbízott és / vagy a Duna House Franchise Kft. felé jelezheti a jelen 

Megbízásban jelezett elérhetőségeik bármelyikén. Amennyiben a panasza a bejelentése alapján nem rendeződik, vagy elutasításra kerül, úgy a békéltető testülethez fordulhat (A békélte-
tésről a www.bekeltetes.hu oldalon találhat részletes információkat.).

14.8. A jelen megbízásban írtak értelemszerűen kiterjednek a hivatkozott mellékletekre, kivéve, ha a mellékletben a felek kifejezetten eltérően rendelkeztek.
Mellékletek: I. melléklet – Megbízó Azonosító adatlap és Tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat,
    II. melléklet – Ingatlan adatlap,  
    III. melléklet – Energetikai Tanúsítvány tájékoztató és nyilatkozat

részletes feltételek III.

•  Hiteles tanúsítvány, amit nyilvántartott szakember állít ki;
•  Támogatja az ingatlan eladhatóságát és kiadhatóságát;
•  Energetikai pályázatokhoz elengedhetetlen.

PrÉMIUM Megbízás esetén szakértő értékesítőink és egyedi ügyfélportálunk segíti Önt, hogy mindig online követhesse 
ingatlana értékesítési folyamatát:

•  Ingatlanát hányan tekintik meg a dh.hu oldalon; 
•  A megtekintők milyen értékelést adnak a tetszési index alapján; 
•  Az érkezett vételi ajánlatok pillanatnyi státuszát pedig egy átlátható összefoglalóban követheti. Minden vételi ajánlat transzparens az Ön 

részére, ha egyszerre több érkezik, akkor is. 
Amennyiben szeretne cégcsoportunktól Hírlevelet kapni, hogy további információkkal láthassuk el az aktuális piaci lehetőségekről, kérjük tegyen „X” jelet a négyzetbe. 
Tájékoztatjuk, hogy Hírlevél szolgáltatásunk nyújtása, ill. személyes adatainak tárolása során a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően járunk el.  

EnErGETIKAI TAnúsíTvÁny TÁJÉKozTATÓ És nyIlATKozAT
A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet hatálya* alá tartozó épületek, illetve abban lévő önálló rendeltetési egység ** ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy bérbeadása energetikai 
minőséget (energetikai besorolásának) igazoló speciális okirat (Energetikai Tanúsítvány) birtokában lehetséges.*** 

Az Energetikai Tanúsítványt csak erre vonatkozó speciális szakirányú képzettséggel rendelkező és a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara tanúsítói névjegyzékében nyilván-
tartott szakember készítheti el.

A kiállított tanúsítvány tíz évig hatályos. Ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, az épület energetikai minőségi osztályba sorolását 
ismételten el kell végezni, ha a tanúsítvány hatálya alatt eladás, vagy bérbeadás történik. Új tanúsítvány készítésével az előző hatályát veszti. Ha az Energetikai tanúsítvány rendelkezésre áll, úgy az abban 
rögzített energetikai besorolást már az eladásra, illetve bérbeadásra vonatkozó hirdetésben kötelezően fel kell tüntetni!

Az eladás és bérbeadás tárgyában készült szerződések kötelező tartalmi eleme magának a hatályos tanúsítványnak azonosító kódja és annak elismerése, hogy azt, vagy másolatát a vevő, illetve bérlő 
átvette.

A Megbízó fentieket megértette és kijelenti, hogy a Megbízás tárgyát képező Ingatlanra energetikai tanúsítvánnyal 

  
  rendelkezik Energetikai besorolás: _________            (ET azonosító száma: HET -              )        nem rendelkezik. 

A Duna House országos tanúsító hálózatában akár a Megbízás aláírásával egyidejûleg is kényelmesen megrendelheti Energetikai Tanúsítványát, nem kell 
külön fáradnia szakember felkutatásával, jogosultsága ellenőrzésével!

*     Nem terjed ki a Rendelet hatálya: a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületû épületre; b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre; c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre; d) a hitéleti rendeltetésû épületre; e) a jogsza-
bállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (mûemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre; f) a mezőgazdasági rendeltetésû épületre; g) azokra az épületekre, amelyek 
esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerû használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fûtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki; h) a mûhely rendeltetésû épületre; i) a 
levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

**    Önálló rendeltetési egység: Meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van. pl. lakás, üzlet stb.)
***  Nem szükséges tanúsítványt kiállítani a) a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén; b) ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt; c) 

a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadása esetén; d.) önálló rendeltetési egység 
bérbeadására 2015. december 31-éig megkötött bérleti szerződéshez. 

    

Megbízó aláírása: Kelt:
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