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Dunapel Kft. 

H–1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 2/b. 

+36-1-274 8664 

www.dunapel.com 

dunapel@dunapel.com 
Ingatlanközv. eng. szám: C02045/2019 

ésre 

MEGBIZÁSI SZERZŐDÉS INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSRE 

 

Mely létrejött  

Név  

Szig. szám  

Cégnév   

Cégbej. szám  

Anyja neve  

Születési hely, idő  

Lakcim/Székhely  

Adószám  

Tel szám  

E-mail  

Eladásra kínált ingatlan címe   

Hrsz  

 

mint Megbízó, és Dunapel Kft, mint Megbízott között.  

  D  U  N  A  P  E  L   
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Megbízott vállalja, hogy Megbízó ingatlanának értékesítésében - a piaci folyamatokhoz 

alkalmazkodva – közreműködik. 

Megbízott az ingatlant saját költségén hirdeti, az előre regisztrált érdeklődőknek bemutatja és 

segítséget nyújt a reális vételár kialakításában. Megbízott alvállalkozót igénybevehet. 

 

Felek jelen megbízást határozatlan/határozott 20___._____________ig időtartamra kötik. Megbízó 

kijelenti, hogy jelen megbízás aláírására – az ingatlan tulajdonosaként vagy tulajdonos megbízott 

képviselőjeként – jogosult. Megbízó igazolja, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Megbízó önkéntesen hozzájárul, hogy Dunapel Kft adatkezelési szabályzatában foglaltak szerint, - 

az ügyfél számára ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása az információs önrendelkezési jogról és 

információ szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (Infotv5.§ 1.bek) szerint önkéntes 

hozzájárulás alapján, - jelen nyilatkozatban rögzített személyes adatait nyilvántartsa és kezelje 

Sikeres teljesítés esetén Megbízottat __________%+Áfa jutalék és ________________ egyedi 

sikerdíj illeti meg az eladási árhoz igazodva. Közvetítési díj akkor illeti meg Megbízottat, ha a 

tevékenységére visszavezethetően a közvetítés sikeres a felek között, az adás-vétel létrejön. A 

közvetítési díj megfizetése a foglaló napján, ennek hiányában az első pénzmozgáskor esedékes. 

Megbízott a közvetítési díjra akkor is igényt tarthat, ha Megbízó jelen megbízásban rögzítettekkel 

azonos feltételeket tartalmazó vételi ajánlatot nem fogadja el, - vagy Megbízó jelen megbízás 

időtartamának lejártát követő 12 hónapon belül a Megbízott tevékenységére visszavezethetően köt 

az ingatlanra vonatkozó adás-vételi szerződést. Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben 

Megbízott tevékenységére visszavezethetően, a Megbízott tudtán kívül (Megbízott megkerülésével) 

értékesíti az ingatlant, úgy Megbízott a közvetítési sikerdíj kétszeresére tarthat igényt.  

Felek jelen megbízást elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal egyezőt írták alá.  Az 

itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

Eladásra kínált ingatlan irányára: ___________________ Ft, vagy ____________________€uro. 

Ingatlan paraméterei: 

Típusa Irodaház/Hotel/Kereskedelmi/Ipari/Raktár/Telek/Ház/Lakás/Fejl.ter/Mg.terület 

Bruttó mérete  m2  

Nettó területe  m2  

Helyiségek száma  db  

Telek méret  m2   

Napelem van / nincs  

Szintek száma    

Lakás szint   

Lakás mérete   m2 

Garázsszám   db 

Fűtés-típusa    

Építés éve    

Felújítás éve   

Belmagasság  m 

Szobaszám 

Fürdőszoba-szám 

Építési övezet 

 db 

 db 
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Energetikai-minősítés   

Üzemeltetési-ktg  Ft/hó 

Lift van / nincs  

Háromfázis van / nincs  

Fekvésiránya   

Szinvonal átlagos / felújított / felújítandó / luxus / nívós  

Tehermentes igen / nem  

Panoráma van / nincs  

   

Közlekedés:  

Autópálya-út távolsága  km  

Metró  perc  

Busz  perc  

Villamos  perc  

HÉV  perc  

MÁV  perc    

Iskola  perc  

Óvoda  perc 

Orvosi rendelő  perc 

Bevásárlóközpont  perc   

Megjegyzés: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Budapest, 20___.___________ 

 

 _________________________ _________________________ 

 Megbízó Megbízott  


