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Prémium megbízás csomag
megállaPodás kizárólagosságról

A                                                        számú                                                 napján kötött Megbízással (továbbiakban: Megbízás) összefüggésben a Megbízás szerződő felei a saját jogaik 
és érdekeik mérlegelésével, valamint üzleti céljuk és lehetőségeik eredményesebb és hatékonyabb kihasználására az alábbi, kölcsönös engedményekben és kötelezettség vállalásokban 
állapodnak meg:
A felek a jelen Megállapodás feltételeinek részletes áttárgyalása után a Megbízásukra a kizárólagos típusú megbízásra vonatkozó alábbi szabályokat tekintik érvényesnek:

1. A Felek a jelen Megállapodásban megállapodnak abban, hogy a Megbízó a Fenntartási időtartam (3. pont) alatt 
–  az Ingatlan Eladására irányuló lehetőségnek és/vagy a Megbízó Ingatlanának Eladására irányuló szándékának hirdetésére és/vagy erre lehetséges szerződő partnerek közvetítésére har-

madik személy részére nem ad megbízást, ilyen tevékenységet harmadik személytől nem igényel és nem is tűr el, továbbá
–  amennyiben jelen Megállapodás megkötése előtt harmadik személynek adott ilyen megbízást és az jelenleg is érvényben van, úgy a jelen megállapodás aláírását követő 3 napon belül meg-

szünteti, ha pedig a Megbízónak tudomása van arról, hogy, ilyen tevékenységet harmadik személy megbízás nélkül végezne, úgy az érintettet a jelen megállapodás aláírását követő 3 napon 
belül felszólítja a tevékenysége haladéktalan befejezésére, illetve megtesz minden tőle telhetőt, hogy az érintett ezen tevékenységet haladéktalanul abbahagyja.

2.  A Megbízó saját érdekei és jogai ismeretében és mérlegelése után kijelenti, hogy ő maga nem kíván az Ingatlan Eladásával összefüggésben aktív értékesítési tevékenységet* folytatni, 
kivéve az alábbiakban meghatározott Személyi kör (”Személyi kör”) részére.

2.1. A Személyi körbe az alábbi személyek tartoznak bele: 
 2.1.1  Megbízó közeli hozzátartozói: a Megbízó házastársa, az egyeneságbeli rokona, az örökbefogadott gyermeke, a mostoha- és a nevelt gyermeke, az örökbefogadó-, a 

mostoha- és a nevelőszülője és a testvére (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. ) pont), valamint 
 2.1.2 az Ingatlan résztulajdonosa(i).
 2.1.3  A Megbízó által saját döntése és mérlegelése alapján megjelölt alábbi a.) konkrétan körülírt személyi kör** tagjai, b.) konkrét személy(ek)*** (pontos név és a beazo-

nosítást lehetővé tevő személyes adatok - pl: anyja neve, lakcíme, születési adatai, telefonszám, e-mail cím, stb. - feltüntetésével).
 a.)
 
 b.) 

* Aktív értékesítési tevékenységnek minősül minden olyan közlés (jellegétől függetlenül), amely alkalmas arra, hogy általa az Ingatlan Eladására irányuló lehetőségről és/vagy  
a Megbízó Ingatlanának Eladására irányuló szándékáról más(ok) is tudomást szerezzen(ek) (ide nem értve a Személyi körben meghatározott személyek felé címzett közléseket). 
** Konkrétan körülírt személyi körnek csak azon személyi kör tekintendő, amely már jelen Megállapodás megkötésekor beazonosíthatóan létezik és a Megbízó által megadott meghatározás alapján 
kétséget kizáróan, akár utólag is beazonosítható mindazon személy, aki abba a körbe tartozik. A fentiek szerinti konkrétan körülírt személyi körbe tartozónak csak olyan személy tekintendő, aki már 
a jelen Megállapodás megkötésekor is ezen konkrétan meghatározott személyi körbe tartozott.
*** A Megbízó által megjelölt Személyi körbe tartozó konkrét személyek közeli hozzátartozói is Személyi körbe tartozónak tekintendőek.

3. Kedvezményes megbízási díj és a fenntartási idő
3.1. Fenntartási időtartam: A Megbízó jelen Megállapodás aláírásával vállalja, hogy a jelen Megállapodást, illetve a Megbízást 

 1 (egy) hónapon belül                       3 (három) hónapon belül  6 (hat) hónapon belül

      9 (kilenc) hónapon belül  12 (tizenkettő) hónapon belül
egyoldalúan nem szünteti meg.

3.2.  A felek a Megbízó jelen Megállapodásban tett vállalásaira és jognyilatkozataira tekintettel azok fejében a Megbízásban írtak díjazásához képest alábbi kedvezményes díjszabásban 
állapodnak meg:

A Megbízási díj a kedvezménnyel a vételár:                                      %-a + ÁFA. de minimum                                                                                                                        ,-HUF+ÁFA

A díjkedvezmény azonnal megszűnik ha Megbízó a Megállapodásban írt valamely kötelezettségét megszegi. 

3.3.  Nem jár díj a Megbízottnak, ha a Ingatlan Eladása a Személyi körbe tatozó személy részére történik, kivéve, ha a Személyi körbe tartozó személy a Megbízott által közvetített személy 
vételi szándéka eredményeként él elővásárlási jogával.

3.4.  A fenti megbízási díj az Ingatlan sikeres Eladásától függő díjazás (sikerdíj).
4. Felek megállapodnak, hogy Megbízott – jelen Megállapodás hatálya alatt – az Ingatlan sikeres Eladása érdekében az alábbi többletszolgáltatásokat (továbbiakban: Szolgáltatáscsomag) 
nyújtja a Megbízó részére: 
– Kiemelt hirdetést helyez el az Ingatlanról a Duna House Franchise-hálózat honlapján;
–  Az Ingatlan hirdetését a Duna House Franchise hálózat által fenntartott és üzemeltetett Ingatlan Megosztó Rendszerben (továbbiakban IMR) elérhetővé teszi. Az IMR rendszer révén az 

Ingatlan Eladására irányuló lehetőség olyan ingatlanpiaci szereplők számára is elérhetővé megismerhetővé válik, akik nem tagjai a Duna House Franchise hálózatnak.
–  A DHF annak céljából, hogy az ingatlanok eladási esélyét növelje, kialakította az Ingatlan Megosztó Rendszert (továbbiakban: IMR). Az IMR lehetőséget nyújt bármely ingatlanpi-

aci szereplőnek arra, hogy az IMR keretében is kínált ingatlanokat saját vevőkörének bemutassa. Sikeres értékesítés esetén a Megbízás alapján a Megbízó által kifizetett jutalé-
kot a Megbízott megosztja az adott piaci szereplővel a közöttük lévő együttműködési szerződés alapján. Az IMR szolgáltatás nem jár többletköltséggel a Megbízó számára. 
Az IMR szolgáltatással összefüggésben Megbízott vállalja, hogy:

 •  Az Ingatlant elérhetővé teszi az IMR-en keresztül az összes ingatlanpiaci szereplő számára és sikeres értékesítéskor megosztja velük Megbízási díját érvényes Együttműködési 
szerződés esetén és szerint.

 •  Együttműködik bármely olyan ingatlanpiaci szereplővel, aki az IMR-hez kíván csatlakozni, abban az esetben is, ha a Megbízás aláírásakor még nem tartozott az IMR-hez, továbbá a 
csatlakozáshoz szükséges Együttműködési szerződést köt bármely olyan ingatlanközvetítővel, akit Megbízó irányít hozzá. Megbízott együttműködési kötelezettségei alól kivételt 
csak olyan piaci szereplővel történő szerződéskötés képez, aki DHF megítélése alapján szakmai okokból az ún. kizárási listában szerepel. A kizárási listában szereplő partnerek 
jellemzően egy korábbi együttműködés során tanúsított nem megfelelő szakmai vagy etikai eljárásuk alapján kerülhetnek elutasításra. 

Megbízó aláírása: Kelt:

Megbízó aláírása: Kelt:

Megbízó aláírása: Kelt:

év hó napjától számított

Prémium megbízás
gratulálunk, hogy Ön a kényelmes, eredményes, biztonságos megbízási formát választotta, így Ön ingatlana aktiválását 

követően azonnal elérheti saját myDH ügyféloldalát.  A belépés módjáról regisztrációs e-mail-t küldünk Önnek.  
Üdvözöljük prémium ügyfeleink között! 
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 •   Az IMR–en keresztül érkező ügyfelek esetében is, mindig közreműködnek és jelen lesznek a Duna House kollégái és az értékesítési folyamat során képviselik Megbízó érdekeit. (pl.: 
ingatlan bemutatása, szerződéskötés, stb.)

 •  Megfelel bármilyen kötelezettségnek, amelyet DHF közzétesz a dh.hu honlapon az IMR-el összefüggésben.
 •  Megbízó kijelenti, hogy megértette, hogy amennyiben egy ügyfél az IMR-en keresztül érkezik, úgy Megbízottnak nincs lehetősége az ügyfél előzetes minősítésére.
– Megbízott a jelen megállapodás alapján az ingatlan adatait az IMR-ben elérhetővé teszi, az Otthon Centrum Franchising Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) által fenntartott 

és üzemeltetett Otthon Centrum franchise hálózat (továbbiakban: OC) rendszerébe áttölti, valamint egyéb hálózatokkal való együttműködés keretében az együttműködő partnerek 
számára továbbítja, az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottak szerint. Ennek során kizárólag az ingatlan hirdetésben is szereplő adatai, valamint helyrajzi száma hozzáférhetővé 
válnak az IMR-ben, az OC rendszerében, valamint egyéb hálózatokkal való együttműködésben résztvevő szereplők számára. Az adatkezelés jogalapja a Megbízó hozzájárulása, és az 
kizárólag jelen megállapodás megszűnéséig tart.

– A jelen Megállapodás hat hónapot elérő tartama esetében a Megbízás teljesítésével összefüggésben beszerzésre kerülő egy darab nem hiteles tulajdoni lap költségét viseli abban az 
esetben, ha jelen megállapodás a Megbízással egyidőben köttetett;

– A Duna House Franchise hálózat belső informatikai rendszerében az Ingatlant kiemelt, figyelemfelkeltő módon jelenteti meg;
– Megbízó igénye esetén az Ingatlanon molinót / táblát helyez el;
– Az adott iroda kirakatába saját megítélése szerint nagyobb gyakorisággal helyezi ki az Ingatlan hirdetését;
– Az adásvételi szerződésre kérésre elkíséri a Megbízót és a szerződéskötési folyamat során – a jogi kérdéseket ide nem értve – igény szerint szakmai tanácsokkal látja el; 
–  Személyesen közreműködik az Ingatlan birtokbaadásában;
– Biztosítja a myDH szolgáltatást, melyen keresztül Megbízó online információkat kaphat az ingatlan értékesítési folyamatáról.

Felek megállapodnak, hogy a fenti Szolgáltatáscsomag díja mindösszesen                   ,- HUF + ÁFA, azaz     HUF + ÁFA.  A Szolgáltatás-
csomag díját a Megbízó az alábbiak szerint köteles megfizetni a Megbízott részére:

a.) Amennyiben Megbízó a jelen Megállapodás aláírását követő          banki napon belül megfizeti a Szolgáltatáscsomag díját, úgy a Megbízott – az előrefizetésre tekintettel – a Szolgálta-
táscsomag díjából          % mértékű kedvezményt biztosít a Megbízó részére. Amennyiben az Ingatlan Eladására a Megbízott által közvetített személy részére sor kerül, úgy a Szolgál-
tatáscsomag kedvezményes díja a 3.2. pont szerinti megbízási díjba beszámításra kerül.

b.) Amennyiben a Megbízó az a) pont szerinti díjkedvezményt nem veszi igénybe, azonban a Megbízott a Fenntartási Időtartam alatt a Megbízás 11.1. pontja alapján nem válik jogosulttá 
a megbízási díjra, úgy a Szolgáltatáscsomag díját a Megbízó nem köteles megfizetni a Megbízott részére.

c.) Amennyiben a Megbízó az a) pont szerinti díjkedvezményt nem veszi igénybe 
1. és az Ingatlan Eladására nem a Megbízott által közvetített személy részére kerül sor, úgy a Megbízó az Ingatlan Eladására irányuló szerződés megkötését követő 8 napon belül 

köteles a Szolgáltatáscsomag teljes díját megfizetni a Megbízott részére;
2. és az Ingatlan Eladására a Megbízott által közvetített személy részére sor kerül, úgy a Szolgáltatáscsomag teljes díja a 3.2. pont szerinti megbízási díjba beszámításra kerül;
3. és a jelen Megállapodás a Fenntartási Időtartam lejártát megelőzően bármelyik fél 6.3. pont szerinti felmondása útján megszűnik, úgy a Megbízó a Megállapodás megszűnését követő 

8 napon belül köteles a Szolgáltatáscsomag teljes díját megfizetni a Megbízott részére;

5. Nyilatkozat egyenértékűségről:
A felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen Megállapodás és a benne tett vállalásokat, jognyilatkozatokat, ideértve különösen a joglemondásokat, minden tekintetben saját jogaik és érdeke-
ik, valamint meglévő és ésszerűen előre feltételezhető személyes és gazdasági körülményeik és lehetőségeik előzetes mérlegelésével, szabad alkujuk eredményeként kötötték meg, illetve 
tették meg. A felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban tett jognyilatkozataikat kölcsönösen előnyös, egyenértékű jogoknak és kötelezettségeknek tekintik.

6.  Megszűnés:
6.1.   A jelen Megállapodás eltérő rendelkezés hiányában** automatikusan megszűnik a Megbízás megszűnésével. Azonban a jelen Megállapodás megszűnése nem eredményezi a Megbízás 

automatikus megszűnését. **Határozott időtartamú Megbízás esetében a Megbízás időtartama automatikusan meghosszabbodik a jelen Megállapodás 3.1. és 6.3. pontban írtak szerinti 
fenntartási ideig. 

6.2. Jelen Megállapodást bármelyik fél jogosult – a Megbízástól függetlenül is – egyoldalúan, indokolás nélkül, írásban megszüntetni a 6.3. pontban írtak figyelembevételével. Figyelemmel a 
Jelen Megállapodás alapján vállalt többletszolgáltatásokra és kötelezettségekre, Felek kifejezetten vállalják, hogy a 3.1. pontban választott fenntartási időtartamon belül a jelen Megál-
lapodást a 6.3. pont szerinti azonnali hatályú felmondás kivételével nem mondják fel, és  a Megbízás rendes felmondási jogát nem gyakorolják.

6.3. A felek bármelyike jogosult a jelen Megállapodást 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. 

6.4.   A Megállapodás esetleges megszűnése nem érinti a Megbízott jelen Megállapodásból, illetve a Megbízásból eredő utólagos elszámolási és/vagy az esetleges kötbérigényét.
6.5.  A Megbízó kijelenti, hogy a Megbízás, illetve jelen megállapodás aláírása előtt tájékoztatva lett a 45/2014. (II.26.) számú kormány rendelet szerinti jogairól (lsd. Megbízás 12.f.).

7.  A Megbízás típusának változtatása:
7.1.   Amennyiben a jelen Megállapodás megkötésére nem a Megbízás megadása napján kerül sor, úgy ilyen esetben a Megbízott által még a nem kizárólagos megbízás hatálya alatt közvetített 

személy részére történő Eladás esetében akkor is a Megbízás szerinti (azaz a jelen Megállapodás szerinti kedvezmény nélküli) díjazás jár a Megbízottnak, ha az Eladás egyébként már a 
kizárólagos típusú megbízás hatálya alatt történik. (Pl.: ha a Megbízott által közvetített személy már a kizárólagos típusú megbízás megkötése előtt megtekintett egy Ingatlant, de az Eladásra 
már a jelen Megállapodás hatálya alatt kerül sor, úgy a Megbízott díjára a jelen Megállapodásban írt díjkedvezmény nem kerül figyelembevételre.)

7.2.   Ha a jelen Megállapodás a Megbízás megszűnése nélkül szűnik meg, de utóbb az Ingatlan a Megbízott által közvetített olyan személynek lett Eladva, akinek még jelen  
Megállapodás hatálya alatt lett az Ingatlan a helyszínen első ízben bemutatva, úgy Megbízottat a jelen Megállapodás szerinti díjazás illeti meg. 

8.  Eltérő megállapodás:
A felek a jelen Megállapodás előre nyomtatott szövegének elolvasása, áttárgyalása után az előre nyomtatott szöveghez képest az alábbi eltérésekben állapodtak meg: 

 

9. Egyebek
9.1.  A jelen Megállapodást a felek írásban, közös akarattal bármikor módosíthatják. 
9.2. A jelen Megállapodásban írt fogalmakat a Megbízásban írt fogalmakkal azonos tartalommal kell értelmezni. 
9.3.  A felek a fentiekben írt kölcsönös alapon meghatározott feltételeket saját jogaik, valamint valós és ésszerűen és felelősen átgondolt érdekeik ismeretében és mérlegelésével 

mindennemű kényszer, fenyegetés, vagy kényszerítő körülmény fennállása nélkül fogadták el.
9.4.  Jelen Megállapodás hatálya alatt a Felek az Ingatlan Eladásával összefüggő jogviszonyában a jelen Megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a Megbízás hatályos 

rendelkezései az érvényesek.
A jelen Megállapodás aláírásával a Megbízó kifejezetten kéri, hogy a Megbízott a szolgáltatása teljesítését, haladéktalanul, a megbízás 12.f.) szerinti elállási/felmondási jog gyakorlására vo-
natkozó határidő lejárta előtt kezdje meg. Megbízó aláírásával elismeri, hogy jelen megállapodás egy példányát átvette, és a kizárólagos megbízási típusra vonatkozó, jelen Megállapodásba 
foglalt részletes szabályokat részletesen áttárgyalta a Megbízottal (a Megbízottak legalább egyikével), különös tekintettel a Megbízáshoz képest felvállalt kötelezettségek és jogok eltérő 
szabályaira. Megértette, hogy a jelen Megállapodás megkötésére nem volt köteles. Azt önként és azért fogadta el, mert a felajánlott kedvezményt, illetve többlet szolgáltatásokat az általa 
felvállalt kötelezettségekkel és korlátozásokkal arányosnak és kölcsönösen előnyösnek s minden tekintetben a saját üzleti érdekeinek és lehetőségeinek megfelelőnek ítélte. 

Elõttünk mint tanúk elõtt:
Név/aláírás:

Cím:

Név/aláírás:

Cím:

                       megbízott(ak) és/vagy képviselõ(i)                                                 Megbízó(k) és/vagy képviselõ(i)

Franchise partner megbízott (FPM) 

értékesítõ megbízott (ém)

Kelt:

Megbízó aláírása: Kelt:


