
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
ingatlan vásárlás céljából történő felderítésére

Amely létrejött egyrészről a  Dékány Ügyvédi Iroda - Ingatlaniroda (7621 Pécs, Citrom u. 7. I. em.,
adószám:  18331994-1-02)  és  az  INFLOGIK  Bt.  (7630  Pécs,  Mókus  u.  15.;  Cg.  02-06-069183)
továbbiakban: Megbízottak, másrészről:

Megbízó neve: …................................................
Szül. hely, idő: ….......................................................
Anyja neve: …........................................................
Címe: ….........................................................
Telefonszám: ….........................................................
E-mail: …..........................................................

továbbiakban: Megbízó között az alábbi feltételekkel:

1.) Megbízó megbízást ad a Megbízottaknak, hogy az alábbiakban megjelölt kritériumoknak megfelelő
ingatlan(ok) felderítésében működjenek közre. 
Az ingatlan elhelyezkedése (lokáció):...........................................................
Az ingatlan vételára: .............................................
Az ingatlan nagysága: ..........................................
Egyéb kritériumok:
...................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

Megbízottak a megbízást elfogadják.

2.) Felek jelen megbízást határozatlan időtartamra kötik.

3.) Eredményes közvetítés esetén, a Megbízót terhelő közvetítői díj az ingatlan tényleges vételárának
1 %-a, de legalább 40.000,- Ft. A Felek megállapodása alapján az számít eredményes közvetítésnek, ha
Megbízó olyan féllel köt adásvételi szerződést, akinek ingatlanáról a Megbízottak közreműködésével
szerzett tudomást.

A  közvetítési  díjat  egy  összegben,  az  adásvételi  szerződés  aláírásával  egyidejűeg  kell  Megbízottak
számára megfizetni. 
A közvetítési díj Megbízottakat egymás közötti egyenlő arányban illeti meg és kötelesek a Megbízónak
közvetlenül ekként a számlát kiállítani.
Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízottak az ingatlanközvetítés eredményességét szavatolni, arra
határidőt vállalni nem tudnak. Megbízó a megállapított összegnek mértékét nem vitatja. 

4.)  Megbízottak vállalják:

-  kiterjedt  ingatlanközvetítői  kapcsolatrendszeren keresztül  a  megjelenő hirdetési  felületeken túl  a
megfelelő ingatlan keresése;
-  kizárólag olyan ingatlan bemutatása,  melynek jogszabályi  háttere,  jogi  környezete rendben van a
későbbi nem kívánt jogi procedúra elkerülése végett;
- közvetítenek vevő és értékesítő között, mely közvetítés az áralkut is magába foglalja;
-  személyesen  elkísérik  a  vevőt  valamennyi  általa  megtekinteni  kívánt  ingatlanhoz,  kérés  esetén
előzetesen megtekintik és szelektálják a bemutatásra kerülő ingatlanokat;
-  szakembert (statikus,  építész,  kivitelező,  energetikus stb.)  javasolnak -  igény szerint -  az ingatlan
felmérésére, és a szakembert is elkísérik, amikor felméri az ingatlan állapotát;
- ha szükséges, angol nyelven tárgyalnak;
- hitelügyintézést biztosítanak együttműködő üzleti partnerük által.



5.)  Megbízottak jelen szerződésben vállalt  kötelezettsége magában foglalja  az ingatlanra vonatkozó
üzletkötői  reklámtevékenységet,  a  közvetítői  eljárást,  adatszolgáltatást  ügyfelek  részére,  szerződés
megkötését megelőző tanácsadást, az ingatlan személyes bemutatását, a felek kölcsönös bemutatását.

6.)  Jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Polgári  Törvénykönyv  rendelkezései  az
irányadók.

7.)  Felek,  jelen  szerződést  közös  értelmezés  és  megtárgyalás  után,  mint  akaratukkal  mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Pécsett, 2020.  év …...................... hónap .... napján.

....................................................................
Megbízó

….......................................................................                                                  ….....................................................................
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