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Budapest, ___ _________________________     Ügyszám: ___/_____ 
 

MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS 
INGATLAN(OK) FELKUTATÁSÁRA 

 
 Megbízó / Ügyfél  Megbízott / Iroda 

Név:  cégnév:  Lakáscentrum Kft 
Születési név:  székhely:  1147 Budapest, Telepes u. 90 
Sz. azonosító jel:  adószám:  14036075-1-42 
Szül. hely, idő:  cégjegyzékszám: 13-09-114820 
Anyja neve:  képviselő: Kirsch Gábor 
Adóazonosító jel:    
Lakcím:    
állampolgárság:    
Személyi ig.sz.:    
lakcímkártya száma:    
 
1. A Megbízó megbízza az Megbízottat, hogy a „Megbízási szerződés” és mellékleteiben (továbbiakban: 

Megbízás) foglalt adatoknak megfelelően és a Ptk., valamint a 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról (Lt.64/A-D.§) szóló 
jogszabályok alapján, részére ingatlanközvetítési szolgáltatást nyújtson, ennek keretében a Megbízó igényeinek 
megfelelő ingatlanokat kutasson fel megvásárlás céljára. 

2. A Megbízott a jelen szerződés keretében az alábbi feladatokat végzi: 
a. A Megbízó igényeinek megfelelő ingatlanok felkutatása, szűrése, megtekintése; 
b. Az ingatlan megtekintésének megszervezése a Megbízó részére; 
c. Vevőképviselet a Megbízó számára optimális és előnyös szerződéses konstrukció kialakítása érdekében; 
d. A vevő képviselete, ill. részére tanácsadás a szerződéses tárgyalásokon és a szerződés aláírásakor; 

 
Megbízó tudomásul veszi, hogy a fentebb felsorolt szolgáltatások közül Megbízott azokat köteles elvégezni, 
amelyek az aktuális ügylet érdemi elintézéséhez szükségesek. E tényre tekintettel, a Megbízottal szemben azon 
a címen igény nem érvényesíthető, hogy a felsoroltak közül nem teljesítette mindegyiket.  

 
3. A Megbízó „előzetesen elfogadott” közvetített ingatlannak azt fogadja el, amelyről a Megbízott információi 

alapján szereznek elsőként tudomást, vagy ha az ingatlanról a Megbízott szolgáltat részükre olyan információt 
amely a Megbízó vételi szándékát megerősítette.  

 
A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az általa szolgáltatott személyes- és a keresett ingatlanra vonatkozó 
adatokat a Megbízott a szükséges mértékben a másik fél (tulajdonos, bérbeadó, stb.), ill. a megkötendő 
szerződéssel érintett személyek (pl. ügyvéd), illetve szerződött partnerei számára – a megbízás teljesítésének 
előmozdítása és a megbízás teljesítésével kapcsolatos további szolgáltatások kiajánlása (pl. értékbecslés, 
energetikai tanúsítvány készítése) céljából - átadja.  
 
Megbízó vállalja, hogy jelen megállapodás során az eladók-, illetve az ingatlanok adatait – a hatályos 
adatvédelmi (GDPR) szabályoknak megfelelően - csak saját maga használja fel, azt harmadik félnek ki nem 
adja (kivéve ha az a megbízott részére megnevezhető tényleges vásárló), és az eladókkal csak a Megbízott 
közvetítésével tárgyal. Ettől eltérni csak előzetes-, írásos egyeztetés alapján lehet. Ennek megszegése az 
adatvédelmi törvénybe ütköző cselekedet, mely büntetést von mag után. 

 
4. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó által kiadott személyes- és ingatlan adatokat bizalmasan 

kezeli, ugyanakkor hozzájárul ahhoz, hogy a megbízás teljesítése során a Megbízott harmadik személyeket – 
ún. partnereket - vegyen igénybe azzal, hogy az a Megbízóra többletterhet nem hárít. Megbízó a részére írásban 
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vagy személyesen bemutatott ingatlanokról haladéktalanul un. címátvételi vagy megtekintési nyilatkozat révén 
nyilatkozik. 

  
5. A Megbízás teljesítésének az minősül, ha Megbízó a Megbízott ingatlanközvetítői tevékenységének 

eredményeként adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) köt a Megbízott által felkutatott 
Ingatlan(ok)ra.  

6. Teljesítettnek minősül továbbá a megbízás abban az esetekben is, ha a Megbízott által felkutatott ingatlanra a 
Megbízó helyett annak hozzátartozója vagy a Megbízó által tulajdonolt és/vagy képviselt gazdasági társaság, ill. 
szervezet (önkormányzat, egyesület, alapítvány) köt szerződést; 

7. A megbízás teljesítéséért a megbízottat megbízási díj illeti meg, amelynek mértéke a megvásárolt ingatlan 
vételárának 2 %-a.  

8. A megbízási díj akkor válik esedékessé, amikor a  Megbízott által felkutatott ingatlanra az ügyfél adásvételi 
(elő)szerződést ír alá, függetlenül attól, hogy az utóbb teljesül-e.  

9. A szerződés aláírásának napján a Megbízott jogosult a teljesítésről szóló számlát – 8 napos fizetési határidővel – 
kibocsátani, a Megbízó pedig köteles azt határidőben kiegyenlíteni. 

10. Késedelmes fizetés esetén a megbízási díj a jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamattal 
növelten fizetendő.  

11. Jelen szerződés határozatlan időre jön létre, módosítása kizárólag közös megegyezéssel és írásban történhet 
érvényesen. A szerződés a teljesítéssel szűnik meg, ill. közös megegyezéssel szüntethető meg.  

12. A szerződés megszűnése után is fennáll a Megbízó fizetési kötelezettsége, amennyiben a Megbízó utóbb olyan 
ingatlanra köt szerződést, amelyről a Megbízott teljesítése útján szerzett tudomást. 

13. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés és annak teljesítése körében egymás értesítését kizárólag írásban 
(postai út,  e-mail) lehet joghatályosan megtenni.  

14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Ltv. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
15. A felek jelen egyedi feltételrendszert tartalmazó szerződést, mint szerződéses szándékukkal mindenben 

megegyezőt – elolvasás és megértés után – aláírásukkal látják el. 
 
Budapest, 2019. _________ 
 

 
 
 

_______________________________ 
Megbízó/Ügyfél 

 

 
 
 

 

 
 
 
_______________________________ 

Megbízott/Iroda 
 

 


