
 

MEGBÍZÁS INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE 

(kizárólagosság nélkül) 

Amely létrejött 

Név, cégnév :

 …………………………………………………….…………………………

………………………………………………………….. 

Anyja neve: ............................................................................................................ 

  

Születési hely, idő:  ................................................................................................  

Személyi igazolványszám:  ...................................................................................  

Adószám: …………………………………………………………………………. 

Tel. szám:   ..............................................................................................................  

E-mail:  ..................................................................................................................  

Lakcím:  ..................................................................................................................  

alatti lakos, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), 

Másrészről az OTTHON INGATLAN-SZOLGÁLTATÓ BT. (Otthon 

Ingatlan és Hiteliroda 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 8/a.), mint megbízott 
ingatlanközvetítő (továbbiakban: Megbízott) között az alábbi napon, és 

feltételekkel. 
 

1.) A megbízó megbízást ad a Megbízott részére az alábbiakban részletesen 

körülírt ingatlan értékesítésére, és/vagy Vevő felkutatására. Megbízó kijelenti, 
hogy az ingatlan kizárólagos tulajdonát képezi, illetve tulajdonjoga, avagy 

tulajdonostól kapott megbízása alapján jogosult az ingatlan feletti rendelkezésre, 

vagy a tulajdonos nevében és képviseletében eljárva a jelen megbízás adására. 
Amennyiben a Megbízó mégsem rendelkezik az előbb felsorolt jogosultságokkal, 

de a megbízás mégis teljesül, úgy köteles a jelen szerződés szerinti megbízási 

díjat megfizetni. 
 

2.) Az ingatlan a(z)  ……………………………………i ingatlan 

nyilvántartásban……………….……………….helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 

természetben……………………………………………………...…alatt található. 

 

3.) A megbízás határozatlan időre szól, amely megszűnik a teljesítés napjával 
(10.a. pont), és melynek kezdő időpontja jelen megbízási szerződés aláírásának a 

napja. Megbízó közvetítői jogot biztosít a Megbízottnak a 2. pontban megjelölt 

ingatlanra vonatkozóan.  
 

4.) A megbízási szerződés a Megbízó részéről bármikor írásban felmondható.  
 
5.) Amennyiben a Megbízó az ingatlant akár saját maga, akár más módon 

értékesíti, köteles haladéktalanul értesíteni írásban a Megbízottat. Ebben az 

esetben az értesítés közlésének a napjával megszűnik a megbízási szerződés, és 
megbízási díj nem jár.  
 

6.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó abban az esetben, 

ha Megbízott……………………………….. Ft., 

azaz…………………………………………………………………………..…Ft 

vételár, illetve a vételi ajánlatban elfogadott ár, hiánytalan megfizetését legkésőbb 

a birtokba adás napján vállaló vevőt közvetít a megbízó felé, a Megbízó a 
Vevővel megköti az adásvételi szerződést. Megbízó és közvetített vevő között a 

szerződés a vételi ajánlat elfogadásával már létrejön. Mindkét fél köteles arról 

gondoskodni, hogy a megbízás időtartama alatt kapcsolattartásuk ne ütközzön 

akadályokba. 

7.) A Megbízó szavatosságot vállal azért, hogy az ingatlan tulajdonjogát per-, 

teher- és igénymentesen ruházza át a Megbízott által közvetített vevőre, és 
kijelenti, hogy az ingatlan átruházásának sem jogi, sem ténybeli akadálya nincs. 
Az ingatlant jelenleg az alábbi terhek terhelik:……………………………………. 

………………………………………………….……………………………..…… 

 

 
8.) A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a megkötendő adásvételi szer-

ződés Vevőjének a fentiekben  meghatározott ingatlant, legkésőbb az adásvételi 

szerződés megkötésétől számított ………………..……… napon belül 

ingóságaitól kiürítve átadja. 
 
9.1.) A megbízás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a megbízott által közvetített 

Vevő ajánlatát a Megbízó elfogadja. A Megbízottat abban az esetben is megilleti 

a megbízási díj, ha az ingatlan nem a Megbízó tulajdonában van. A sikeres 
közvetítés tényét nem befolyásolja, amennyiben a közvetített szerződés a 

Megbízottnak nem felróható okból szűnik meg, vagy nem is jön létre. 
 
9.2.) Az közvetítői díj az ingatlanra vonatkozó adásvételi előszerződés, foglaló 

megállapodás, adásvételi szerződés megkötésekor, vagy minden olyan okirat 

(szándéknyilatkozat, stb.) aláírásakor esedékes, amely okirat tartalmából kitűnik 
az eladó eladási, vevő vásárlási szándéka, és akkor is esedékes, ha a tulajdonos-

változás az ingatlant tulajdonló gazdasági társaság tagjainak változásával jár. A 
megbízási díj a foglaló, vételárelőleg, az első vételárrész, vételár vagy bármely 

más jogcímen az ingatlan vevői által először kifizetett összegből kell, hogy 

megtörténjen. Az ingatlanközvetítői megbízási díjat egy összegben, készpénzben, 
az ügylekötés helyén, vagy átutalással kell megfizetni a Megbízott részére. 

Amennyiben a Megbízó a megbízási díj kifizetését az előbb felsorolt események 

időpontjában megtagadja, vagy 3 napon belül ennek nem tesz eleget, úgy a 
megbízási díjon felül a megbízási díj 20 %-ának megfelelő kötbért kell fizetnie. 
 

10)Megbízottat               ,azaz:                                       összegnek megfelelő 

közvetítői megbízási díj illeti meg a 9.1. és 9.2. pontban megjelölt eseteken kívül 

is az alábbiak szerint: 

a.) A közvetítés sikeres, ha a közvetített Vevő által tett ajánlatot a megbízó 

elfogadja. A megbízási díj kifizetése a 9. 2. pontban megjelöltek szerint történik. 

b) A közvetítés sikertelensége Megbízónak felróható, avagy Megbízó téves 

adatszolgáltatása annak az alapja. 

c) Megbízó a jelen megbízás időtartama alatt, vagy annak lejáratát követő 

tizenkettő hónapon belül Megbízott közvetítői tevékenységére visszavezethetően 

köt az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést. (Pl. olyan személlyel, vagy 
annak érdekkörében levő személlyel köt adásvételi szerződést, akit Megbízott 

közvetített, vagy a közvetített vevő Ptk. 685.§ b) pontjában megjelölt 

hozzátartozójával köt adásvételi szerződést). 

d) amennyiben a Megbízónak nem felróható módon nem jön létre adásvételi 

szerződés úgy jutalék nem jár. 

Illetve bármely esetben, amennyiben a szerződés vevőnek felróható okból szűnik 
meg, a kifizetett jutalék visszajár abban a részében, mely a Megbízó, mint eladó 

által vevőtől átvett foglaló összegét meghaladja.   

 

Egyéb esetben, amennyiben a közvetítés sikertelen, Megbízót Megbízottal 

szemben semmiféle fizetési kötelezettség nem terheli. 
 

11.) Amennyiben az Ingatlanra vonatkozó szerződést nem a Megbízott által 

kijelölt ügyvéd szerkeszti, Megbízó köteles telefonon, vagy telefaxon értesíteni a 

Megbízottat legkésőbb a tervezett szerződéskötés, vagy az ingatlanra vonatkozó 
egyéb okirat aláírása előtt 24 órával a jogügylet megkötésének időpontjáról, 

helyszínéről és az ügyletkötés részleteiről. Megbízott képviselője jogosult jelen 

lenni az okirat elkészítésekor és a foglaló, vételárelőleg, vételárrész, vételár, vagy 
más jogcímen fizetendő összeg átadásakor. 
 

12.) Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az Otthon Ingatlan-Szolgáltató Bt. 
képviselője, alkalmazottja, illetve megbízottja az ingatlan értékesítéséhez 

szükséges reklámokat és hirdetéseket széles körben terjessze, a potenciális 

Vevőknek az ingatlant bemutassa. 
 

13.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. A felek a vitás kérdésekben hatáskörtől függően a 
Dunaújvárosi Városi Bíróság, illetve a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos 

illetékességét kötik ki. 
 
14.) A Megbízó a jelen megbízást annak elolvasása, és értelmezése után, mint 

akaratában mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírta. A Megbízó kijelenti, 

hogy a szerződés minden rendelkezését megértette. Megbízott munkatársa a 
Megbízó részére a szerződést teljes körűen elmagyarázta, a Megbízó kérdéseire 

kielégítő tájékoztatást kapott. 
 

Kelt: 2023.. ……………... 

 

 

 

 



 

 ...................................................... ..  ....................................................  

    Megbízó              Megbízott 


