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M egbízási szerző dés ingatlan ér tékesítésére                                        
 
 

amely létrejött egyrészrő l: 
 

név:… … … … … … … … … … … … … .................sz.ig.sz (adószám)............................................. 
 
cím:… … … … … … … … … … … … … ....................................................................................... 
 
tel:… … … … … … … … … … … … … .......................mint megbízó (a továbbiakban: „M egbízó”) 
 
másrészrő l: 
C S E T I   BT. 
Székhely: 5540. Szarvas, Szabadság út 17/A 
Cégj.szám: 04-0600-1952/04    mint megbízott (a továbbiakban: „M egbízott”) 
között az alulírt napon az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Megbízó jelen szerző dés alapján a saját tulajdonában lévő  (illetve a tulajdonos/ok 

akaratának megfelelő en meghatalmazásukkal eljárva) az alábbi ingatlan/ok közvetítésével 
bízza meg a CSETI BT-t. 
 
Az ingatlan címe:_______________________________________________________  
Az ingatlan helyrajzi száma: ____________________Ezen szerző dés elválaszthatatlan 
részét képezi a Megbízó által közölt adatok alapján felvett ADATLAP. 

 
Az ingatlan kódszáma:___________________________________________________  
 
Az ingatlan irányára: ________________________HUF________________________  
A felek a fentiekben meghatározott irányárat közös akarattal írásban módosíthatják. 
 

2.  Megbízó megbízza a CSETI BT-t, hogy a jelen szerző déshez tartozó adatlapon megjelölt 
és részletezett mű szaki tartalmú ingatlan 
-adásvételét 
-apportként történő  értékesítését  
-cseréjét 
-_________________________ 
a Megbízó érdekeinek megfelelő en közvetítse, a szükséges okiratok (adásvételi, csere, 
bérleti, stb. szerző dések és mellékletek ) elkészítésében, valamint, hogy a Földhivatal 
elő tti eljárásban eljárjon. 

3.   Megbízott a jelen szerző dés aláírásával a megbízást elfogadja. 

4.   Megbízó a jelen szerző dés aláírásával kij elenti és vállalj a: 
 

- a közvetítésre felajánlott ingatlan tulajdonjogával szabadon rendelkezik, illetve a 
tulajdonostársa(i), illetve a tulajdonos(ok) meghatalmazásával, helyettük és nevükben jár el, 
akkor, amikor a fentebb megjelölt  ingatlant közvetítésre felajánlja. Rendelkezik továbbá az 
értékesítéshez szükséges feltételekkel, ill. azok esetleges hiányából eredő  szerződéses jogvita 
következményeit vállalja. 

- Az ingatlanra vonatkozó valós és hiteles adatokat közöl a Megbízottal. 
- Az értékesítés körében teljes körű en együttmű ködik a Megbízottal. 
- Tájékoztatja a Megbízottat a meglévő  ajánlattevő irő l. 
- A folyamatban lévő  tárgyalásokról rendszeresen tájékoztatja a Megbízottat. 
- A szerző déskötés helyérő l és idejérő l elő zetesen írásban köteles tájékoztatni a Megbízottat, 

akinek képviselő je jogosult a szerző déskötésnél jelen lenni. 
- A Megbízó köteles az első  ügyleti szerző dés megkötésekor megfizetni a teljes összegű  

közvetítő i díjat (foglaló, vételár-elő leg átadása, adásvételi szerző dés megkötése). 
- A Megbízó vállalja továbbá, hogy az ingatlanára vonatkozó bármely vevő vel kötött ügyleti 

szerző dés (foglaló, vételár-elő leg átadása, adásvételi szerző dés) megkötése elő tt köteles a 
megbízottal a létrejövő  megállapodás részleteirő l személyesen vagy írásban egyeztetni. 

 
5.   Megbízott a jelen szerző dés aláírásával vállalj a: 

 
- A vevő k felkutatását és azok kiközvetítését a ”Megtekintési elismervény” aláírásával és 

kiadásával a rajta feltüntetett személy részére. 
- Az ingatlan bemutatását a potenciális vevő knek. 
- A Megbízóval történt egyeztetés után belátása szerint hirdeti az ingatlant az ingatlan fekvése és 

jellege által is célszerű en indokolt lapokban és a www.csetiingatlan.hu, 
www.ingatlankereso.hu  internetes  weblapjain  

- A Megbízott tevékenységét folyamatosan hirdeti a médiák által. 
- A Megbízót tevékenységérő l, a piaci árak alakulásáról és az ügy állásáról kívánságára 

tájékoztatja. 
- A Megbízó kérésére az ingatlanról egyszerű sített és/vagy komplex forgalmi értékbecslést 

készít, melynek díjazását külön szerző désben rögzítik 
- Az ügylet szerző déseinek elkészítéséhez és hatóságok (földhivatal, stb.) elő tt való eljáráshoz 

kedvezményes teljes körű  jogi lebonyolítást nyújt, jogi képviselő  biztosításával. 
- Legnagyobb gondossággal, legjobb tudása szerint jár el a megbízás sikeres teljesítése érdekében  

 
6.  A jelen megbízási szerző dés határozott idő tar tamú, aláírásának napjától számított 18 

hónapig van hatályban, azt bármelyik fél jogosult írásban felmondani. 
 

7.  A Szerző dő  felek megállapodnak abban, hogy teljesítettnek minő sül a megbízás: 
 

- Ha az ügyleti szerző dés megkötésére jelen megbízási szerző dés idő tartama alatt és annak 
megszű nését követő  12 hónapon belül kerül sor a szerző dés hatálya alatt kiközvetített 
személlyel. 

- Abban az esetben is teljesítettnek minősül a megbízás, ha a szerző dést visszamondják, vagy 
felmondják, amennyiben a joghatást kiváltó szerző dést a felmondást követő  12 hónapon belül 
köti meg a Megbízó a jelen szerző dés időbeli hatálya alatt a Megbízott közremű ködésével 
megismert személlyel, illetve annak Ptk. szerinti hozzátartozójával. Megbízottat mindkét 
esetben megilleti a közvetítő i jutalék és az esetleges külön jutalék teljes összege 

8.   Sikeres közvetítés esetén a Megbízottat az alábbi közvetítő i díj  illeti meg:  
 

 
A közvetítő i díj az ingatlan vételárának: … … … %-a+ÁFA   
Amennyiben a vételár az irányártól a Megbízó javára tér el, úgy a különbözet 20%-a. 

 
9.  A közvetítő i díj számításának alapja a létrejött szerző désben szereplő  bruttó eladási ár (illetve 

apport esetén az apportlistában vagy a társasági szerző désben rögzített összeg, valamint csere 
esetén a megjelölt érték). Az első  vételárrész (foglaló, elő leg, stb.) kézhezvételének időpontjában a 
teljes összegű  közvetítő i díj készpénzben vagy átutalással esedékes, melyet a Megbízó a jelenlévő  
Megbízott képviselő jének köteles megfizetni, vagy a Megbízott által biztosított jogi képviselő nél 
letétbe helyezni. 

 
10. Megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízási díj teljes összegét akkor is teljes egészében kell 

megfizetnie, ha az adatlapon felvett ingatlan csak résztulajdona. 
 
11.  A Megbízó által kifizetett technikai költség összesen: 10 000.-Ft.+ Áfa. 

 
12. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott az adatbázisát rendszeresen elektronikusan és 

hagyományos módon is egyezteti az illetékes ingatlan-nyilvántartásban található közhiteles 
tényekkel és adatokkal. Abban az esetben, ha Megbízó jelen szerző dés szerinti megbízási díj és 
külön jutalék megfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, tudomásul veszi, hogy a megbízott 
jogosult a bírói úton történő  igényérvényesítésre. 

 
13. Felek rögzítik, hogy szerző désszegés esetén vitájukat első dlegesen peren kívül igyekeznek 

rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a Szarvasi Városi Bíróság kizárólagos 
illetékességét. 

 
14. A jelen megbízási szerző dést a Felek két példányban írták alá, amelybő l a Megbízó és Megbízott is 

egy-egy példányt kézhez vesz, melynek átvételét Megbízó aláírásával elismeri. 
 
15. Jelen megbízási szerző désben nem szabályozott kérdésekre nézve a Ptk. vonatkozó rendelkezései 

az irányadók. 
 
16. Szerződő  Felek a jelen szerző dést átolvasás és áttanulmányozás után, mint akaratukkal és 

nyilatkozataikkal mindenben megegyező t jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
Kelt:.… … … … … … … … … … … … … … … ............. 
 
 
 
 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
 Megbízó Megbízott 
 
 
 
Számlaszám: Takarékszövetkezet Szarvas: 53900014-13000213 


