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Bizományosi szerződésBizományosi szerződésBizományosi szerződésBizományosi szerződés    
(a továbbiakban: SzerződésSzerződésSzerződésSzerződés) 

 

mely létrejött Bizományosként az alábbi Gépjármű Kereskedő (a továbbiakban: BizományosBizományosBizományosBizományos)  

Cég teljes és rövidített 
neve: 

Harmati Motor Kft. 

Székhely: 2040 Törökbálint Tó utca 2 

Azon. Okirat. száma: 01-09-696168 

és az alábbi Gépjármű Tulajdonos (a továbbiakban: MegbízóMegbízóMegbízóMegbízó), a továbbiakban együtt: Szerződő FelekSzerződő FelekSzerződő FelekSzerződő Felek 

Családi és utóneve / 
Házassági neve: 

 

Születési neve:  

Cég teljes és rövidített 
neve: 

 

Lakcím/Székhely:  

Személyi. ig. száma:  

Anyja neve:   

Azon. Okirat. 
száma:LAKCÍM K. 

  

között az alábbi MegbízóMegbízóMegbízóMegbízó tulajdonában álló gépjármű (a továbbiakban: GépjárműGépjárműGépjárműGépjármű) 

Forgalmi rendszám:  Típus:   

Gyártási idő:  Motorszám:   

Forgalmi engedély száma:  Alvázszám:   

bizományosi értékesítése vonatkozásában. 

1. A BizományosBizományosBizományosBizományos kötelezettséget vállal arra, hogy a SzerződésSzerződésSzerződésSzerződés alapján BizományoskéntBizományoskéntBizományoskéntBizományosként a MegbízóMegbízóMegbízóMegbízó javára megkísérli a GépjárműGépjárműGépjárműGépjármű 
értékesítését a MegbízóMegbízóMegbízóMegbízó által megállapított bruttó 

…………………………….… HUF azaz …………………………………………………………………………………………………….………. fORINT  megbízási áron.   

2. A BizományosBizományosBizományosBizományos a SzerződésbenSzerződésbenSzerződésbenSzerződésben foglaltaknak megfelelő értékesítés esetén a vételárból az eladási ár és a megbízási ár közötti 
különbözet levonására jogosult. 

3. A MegbízóMegbízóMegbízóMegbízó a SzerződésSzerződésSzerződésSzerződés alapján megbízza a BizományostBizományostBizományostBizományost, hogy a vevővel a SzerződésbenSzerződésbenSzerződésbenSzerződésben foglaltak szerint adásvételi szerződést 
kössön, és a Vevő által megfizetett vételárat átvegye. 

4. A bizományosi díj ellenében a BizományosBizományosBizományosBizományos köteles az értékesítésre átvett GépjárművetGépjárművetGépjárművetGépjárművet a bizományosi tevékenységet folytató 
jogalanytól általában elvárható gondosság tanúsítása mellett tárolni, a vevők részére bemutatni, a GépjárműGépjárműGépjárműGépjármű értékesítése 
érdekében valamennyi intézkedést megtenni, továbbá közreműködni abból a célból, hogy a GépjárműGépjárműGépjárműGépjármű 30 napon belül 
értékesítésre kerüljön. A tárolás során felmerülő meghibásodások – jellemzően karburátor eldugulás, akkumulátor elöregedés, 
egyéb az állás során keletkező meghibásodások – javítási költsége, vagy ebből származó értékcsökkenés a MegbízótMegbízótMegbízótMegbízót terheli.  

5. A MegbízóMegbízóMegbízóMegbízó a SzerződésSzerződésSzerződésSzerződés aláírásával eladói kellékszavatosságot, továbbá feltétlen jogszavatosságot vállal a GépjárműGépjárműGépjárműGépjármű per-, teher-, 
és igénymentességéért, amennyiben pedig bármilyen természetű köztartozás miatt, a GépjárműGépjárműGépjárműGépjármű vonatkozásában a hivatalos 
gépjármű okmányokba (gépjármű törzskönyv, forgalmi engedély stb.) hatósági bejegyzés nem alkalmazható, a MegbízóMegbízóMegbízóMegbízó viseli az 
ezzel kapcsolatos összes költséget és kárt. 

6. A MegbízóMegbízóMegbízóMegbízó a GépjárműGépjárműGépjárműGépjármű megbízási árát a SzerződésSzerződésSzerződésSzerződés hatályba lépése után 30 nappal 5%-kal, további 15 nap elteltével 10%-kal 
csökkenti, vagy eláll a bizományos megbízástól. Elállás esetén a MegbízótMegbízótMegbízótMegbízót a megbízási ár 1%-ának megfelelő, de minimum 
20000 Ft ügyleti költség, és elszállítási kötelezettség terheli.  

7. A MegbízóMegbízóMegbízóMegbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a vevő, a GépjárműGépjárműGépjárműGépjármű állapota, hibája, illetve vételára miatti hatóság előtti eljárása 
esetében, a MegbízóMegbízóMegbízóMegbízó a hatósági eljárás minden jogi következményét a BizományossalBizományossalBizományossalBizományossal szemben vállalja. 

8. A BizományostBizományostBizományostBizományost valamennyi SzerződésbőlSzerződésbőlSzerződésbőlSzerződésből eredő díjigény és kezelési költség erejéig a MegbízóMegbízóMegbízóMegbízó által átadott GépjárműreGépjárműreGépjárműreGépjárműre zálogjog 
illeti meg.  

9. A SzerződésSzerződésSzerződésSzerződés aláírásakor lép hatályba és a hatályba lépéstől számított harminc napig marad hatályban. A hatályba lépéstől 
számított 30 napon belül a BizományosBizományosBizományosBizományos a MegbízóvalMegbízóvalMegbízóvalMegbízóval szemben a SzerződésbőlSzerződésbőlSzerződésbőlSzerződésből foglalt díjigényén kívül semmiféle további 
követelést nem érvényesíthet. A SzerződésSzerződésSzerződésSzerződés hatályát a Szerződő FelekSzerződő FelekSzerződő FelekSzerződő Felek a fenti feltételek mellett, külön írásbeli megállapodás 
nélkül, automatikusan meghosszabbíthatják. 

10. A SzerződésselSzerződésselSzerződésselSzerződéssel kapcsolatos kérdésekben, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alkalmazandók. 

 

Kelt.: Törökbálint …………………………………. 
 

 

   

Megbízó (cégszerű aláírás) 
 

Bizományos (cégszerű aláírás) 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

1. (Családi és utónév) ........................................................  2. (Családi és utónév) .........................................................................  

 (lakcím) ...........................................................................   (lakcím).............................................................................................  

Átvett: 


