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    INGATLANKÖZVETÍTÉSI  MEGBÍZÁS 

                             / KIZÁRÓLAGOSSÁG NÉLKÜL/ 

     
       

 

Amely létrejött a Movie-Home Plus Kft. mint Megbízott, 

 

Székhely: Budapest, 1054 Honvéd u. 8. 1.em.2. 

Cégjegyzékszám: 01-09-208911 

Adószám: 25331666-2-41 

Az iroda személyes képviselője:  

 

  

 

Valamint   ……………………………………………………………………………………….……………..……………… Építtető TEL:  

Székhely/Lakcím:                       VAGY(és)Tulajdonos TEL: 

Cégjegyzékszám: 

Adószám: 

Szig. szám:  

 

mint Megbízó között az alábbiak szerint: 

 

1./ Megbízó megbízza Megbízottat a 

.…………………………………………………………………………………………………………………..………… hrsz.: ………………………………………………. 

alatt épülő,illetve meglévő ingatlanok értékesítésével.  

 

Vételár: ……………………………………. 

Minimál ár: ………………………………. 

 

2./ Az értékesítésre váró ingatlanok pontos műszaki leírását, árlistáját, fizetési ütemezését, valamint   

egyéb, az értékesítéshez kapcsolódó információkat, külön melléklet tartalmazza. 

 

 



 

                              

3./  Megbízott vállalja, 

 *  INGATLANKÖZVETÍTÉST  nyújt, melyhez a szükséges működési engedéllyel és szakirányú                     

      képesítéssel rendelkezik 

  *  az ingatlan adatainak számítógépes nyilvántartásba vételét  

*  a potenciális vevők felkutatását, az ehhez szükséges marketing, ügynöki és reklám tevékenységek  

   szervezését, lebonyolítását 

*  az érdeklődők felé az ingatlan adatainak közvetítését, megtekintések egyeztetését, személyes    

    bemutatását előre egyeztetett időben, melyről részletes nyilvántartást vezet 

  *  felek tárgyalásának szakmai segítségét 

  *  a közvetített ügyfelek nevét és elérhetőségét átadja, ezért az Álomotthon ingatlaniroda által                 

közvetített ügyfélnek minősül 

 

4./ Megbízó  

 *  kijelenti, hogy a megbízás megkötésére teljes jogosultsággal rendelkezik, annak semmilyen törvényi  

     akadálya nincs.  

  * szavatol az általa átadott dokumentációban szereplő valamennyi műszaki, jogi és értékesítési adat  

     valódiságáért 

  * a megbízás időtartama alatt Megbízott által közvetített Vevő/k/-nek előre egyeztetett időben lehe- 

     tőséget biztosít az adott ingatlan megtekintésére 

*  vállalja, hogy az ingatlan más által történő eladása esetén 3 munkanapon belül az Álomotthon 

ingatlaniroda részére bocsájtja vevők nevét 

 

5./ Felek: 

  *  kijelentik, hogy a megbízást teljesültnek, sikeresnek tekintik abban az esetben is, ha az adásvételi 

      szerződést, a Megbízott által bemutatott, dokumentált Vevővel, esetleg annak családtagjával 

      kötik meg, abban az esetben is ha az, a megbízás lejárta vagy visszavonása után (6 hónap) jött létre 

  *  vállalják, ha a megbízást érintő körülményekben változás áll be, arról egymást 3 munkanapon belül 

értesítik. 

 

6./ Megbízási díj: 

  *  Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Megbízottat, sikeres közvetítői tevékenysége esetén, 

      közvetítői díj illeti meg, melynek mértéke az ingatlan vételárának  ………%-a  /+ÁFA/,  

  * A közvetítői díj megfizetése a sikeres közvetítés eredményeként megkötött első szerződés 

      a foglaló, /előleg/ aláírásának napján esedékes. 

     

7./ Jelen megbízási szerződést a Felek határozatlan időre kötik, érvényes a megbízás teljesítéséig, ill. 

      az írásban történő visszavonásig. 

 

    Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben szerződő felek a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 

rendelkezéseit tekintik irányadónak, valamint az esetleges jogviták esetén a PKKB kizárólagos 

illetékességét fogadják el. 

 

 

Budapest, ………………………………. 

 

            

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

                            Megbízó                                                             Megbízott     


