
 

  
 

   
Egyszeri vagy Néhány Ingatlan Közvetítésére Szóló  

Általános Szerződési Feltétel 
 

Mely létrejött egyrészről: INGATLANKULTÚRA KFT. Székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 51/D. FSZT/302. 
Adószám: 24709923-1-42, Postacím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 16-18. E-mail: 
info@ingatlanvadasz.hu, Tel: 0630-919-5960 mint Megbízott (továbbiakban: Iroda),  
 

másrészről: ………………………………………………..….......………………. (………………………………………………….. 
 
…………………………………….……….……………………….…..) között a mai napon melyet Megbízó(k) elfogad (nak). 
 

1. Megbízás tárgya: Iroda vállalja, Az Ingatlan (ok) adatai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1.sz. 
Mellékletben ADATLAPON szerepelnek (Továbbiakban: Ingatlan). Megbízó megbízza Irodát fenti ingatlan(ok) 
eladására / kiadásra irányuló közvetítői tevékenységével. Megbízó hozzájárul Iroda „Eladó” táblája, és egy 
kiegészítő paraméter táblának a kihelyezéshez a szerződés érvényessége alatt. 
 
2. Megbízási jutalék: Eladáskor 1.sz Mellékletben szereplő ingatlan tényleges eladási ára, vagy csere esetén 
beszámítási ára után jelen szerződés érvényessége alatt, vagy megszűnését követő 2 éven belül azon vevők után, 
akik jelen szerződés érvényessége alatt az iroda által kiközvetítésre kerültek, vagy az Ingatlanra vételi ajánlatot 
tettek 5,5% (vagy 11 Mft eladási ár alatt ingatlanonként 570e. Ft) jutalékra jogosult, de ebből Iroda 30% 
kedvezményt ad, tehát 3.5% (vagy 11.5 Mft eladási ár alatt ingatlanonként 400.000 Ft, azaz négyszázezer 
forint) jutalék érvényes, amennyiben Megbízó az első elidegenítésre irányuló szerződéskötés, vagy legfeljebb a 
vételár első 10% beérkezése napján kp-ben, vagy banki átutalással rendezi a jutalékot. Megbízó a 
Irodának teljes közvetítői díjat köteles fizetni, ha a Megbízó tulajdonosként, meghatalmazottként, 
társtulajdonosként vagy haszonélvezőként adta a megbízást. Iroda vevő kereső tevékenysége azon természetes- 
és jogi személyekre terjed ki, akik földrajzilag EU, és különösen Magyarország határain belül történő ingatlanokat 
vásárolnak, ezért Iroda megjelentethet külföldi szövegezésű, Magyarország határain átnyúló hirdetéseket is az 
ingatlanra vonatkozóan.  
 

 

3. Bejelentési és fizetési kötelezettség eladás esetén: Megbízó az eladás tényét, és az ingatlan 
elidegenítésre irányuló első szerződés, vevőt és az eladási árat olvashatóan tartalmazó részének, hitelt 
érdemlő másolatát Irodának annak aláírásától számított 5 munkanapon belül köteles írásban bejelenteni. 
 
4. Megbízóval történő árkorrigálás: Eladó köteles jelezni Iroda részére árcsökkentési igényét és ha alacsonyabb 
áron árulja az Ingatlan(oka)t, mint jelen szerződés szerinti aktuális Irányár és Megbízó erről az Irodát nem értesíti, 
ezáltal Megbízó(k) hozzájárul(nak), hogy Iroda külön értesítés nélkül az irányárat automatikusan ugyanannyira 
csökkentse. 
4./a. Megbízó amennyiben 30 napon belül nem jelentkezik az Ingatlanra nevét-, telefonszámát megadó, az 
irányár, és területek tudatában lévő vételi szándékú érdeklődő, vagy vételi ajánlat, úgy Iroda az Irányárat 5%-kal 
lefelé korrigálhatja, és akár ezt megismételheti addig, amíg az első komoly érdeklődő meg nem jelenik. Ezen 4./a. 
pont aktiválásához Megbízó hozzájárul:  
     ………………………………. 
 
5. Határozott tartam, megszűnés: Jelen szerződés határozatlan tartamú,a Ptk szerinti feltételekkel 30 napos 
határidővel felmondható, kivéve, ha a Iroda az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlattal rendelkezik, így Iroda 
szerződésszerű teljesítése esetén a szerződésben kikötött jutalékra jogosulttá válik. Felmondás csak írásban, a 
címzett fél által kézbesítetten érvényes. Amennyiben Iroda társasága ellen felszámolási eljárás indulna, úgy a 
tulajdonosi körébe tartozó jogi személy(ek) a szerződést jogutódként átvehetik, melyről tájékoztatják Megbízót, aki 
ilyenkor a számára nem megfelelő újabb megbízott kijelölésekor hátrányos jogkövetkezmények nélkül 
felmondhatja a megbízási szerződést. 
 
6. Üzleti titok: Megbízó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződés teljes tartalmát bizalmas adatként, 
üzleti titokként kezeli, és más ingatlanközvetítőnek, ingatlanforgalmazással foglalkozó társaságnak semmilyen 
formában nem hozza tudomására. 
 
7. Jelen szerződésre a Magyar Ptk., illetve a magyar jog általános szabályai irányadók. Felek megegyeznek, hogy 
ha a jelen szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, vagy azzá válna, az a jelen 
szerződés egészére nem hat ki. A szerződés teljes tartalmával egyetértenek, és azt kifejezetten elfogadják. 

 
 Alulírott Megbízó aláírásával igazolja, hogy a közölt adatok valóságnak megfelelnek, azokért szavatosságot vállal, 

továbbá Megbízó(k) egyúttal igazolja(k), hogy jelen szerződésből egy eredeti példányt átvett(ek). 
 
 

 
   Kelt:                                                                       Irodát képviseli: 
 

 

 
 

 
 

 

         

 INGATLANKULTÚRA KFT.     

          Iroda             Megbízó 
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INGATLANKULTÚRA KFT (székhely: 1101 Budapest, Salgótarjáni utca 51. D. lház. Fszt. 302), továbbiakban: Iroda. 
Jelen szerződésben foglalt személyes adatokat a szerződés létesítése és teljesítése céljából kezeli az  Iroda. A jelen 
szerződésben foglalt személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése. Az Iroda a jelen szerződésben foglalt 
személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át. Az Iroda a jelen szerződésben foglalt személyes adatokat az 
általános elévülési időre tekintettel 5 évig őrzi meg. 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Irodánál az ügyvezetőhöz fordulhat az info@ingatlanvadasz.hu e-mail címen és a 
+36(30)3379000 telefonszámon. Ön jogosult az Irodától az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést 
kérni, a személyes adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni, illetve tiltakozhat a személyes 
adatai kezelése ellen. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (jelen szerződés aláírásának időpontjában a hatóság levelezési címe: 1530 
Budapest, Pf.: 5; e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) panaszt tenni. 
 

 
   Kelt:                                                                       Irodát képviseli: 
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