
 

 

 

 
MEGTEKINTÉST NYILATKOZAT 

A megtekintés létrejött egyrészről 

Név:  __________________________________________________________________________________  

Születési név:  __________________________________________________________________________________  

Születési hely, idő:  __________________________________________________________________________________  

Anyja neve:  __________________________________________________________________________________  

Lakcím:  __________________________________________________________________________________  

Személyi igazolvány szám:  __________________________________________________________________________________  

Telefonszám:  __________________________________________________________________________________  

E-mail cím:  __________________________________________________________________________________  

mint érdeklődő ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) (jelen lévő kísérők is felsorolandók), 

másrészről az Operidom Kft. (Ridom Ingatlan, Hitel és Biztosítás Központ, székhely: 1215 Budapest, Deák Ferenc utca 2., cégjegyzékszám: 01-

09-988964, adószám: 14185904-1-43, tel./fax: +36-1-277-4058, e-mail: info@ridomingatlan.hu, képviselő: Peszlegné Gál Ildikó, mobil: +36-70-

209-2650), mint a megtekintést szervező iroda (továbbiakban: Iroda) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

1. Alulírott Ügyfél jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy számomra Iroda megbízásából _____________________________ referens 

(továbbiakban: Referens) mutatta be/ajánlotta ki elsőként az alábbi ingatlanokat, azokat jelen nyilatkozat kitöltését megelőzően nem láttam, 

tudomásom nem volt róluk. 

A nyilatkozat keretében kiajánlott ingatlanok listája (a ki nem töltött sorok kihúzandók): 

 

2. Kijelentem, hogy az esetleges jövőbeni vételi szándékomat Referensen keresztül közlöm a tulajdonos/beruházó (továbbiakban: Eladó) felé, 

továbbá elfogadom, hogy kizárólag Referensen keresztül tárgyalok akár saját, akár bármely hozzátartozóm nevében. Amennyiben közvetlen  

kapcsolatba kerülök Eladóval, köteles vagyok tájékoztatni őt a kapcsolatfelvételkor arról, hogy az ingatlant Iroda közvetítette ki részemre. 

3. Iroda kijelenti, hogy a közvetítés Ügyfél számára díjmentes. Alulírott Ügyfél kijelentem, hogy amennyiben a megtekintett ingatlanra Iroda 

értesítése és közreműködése nélkül kötök adásvételi előszerződést/adásvételi szerződést/csereszerződést/bérleti szerződést (továbbiakban: 

Szerződés), úgy a díjmentesség megszűnik és Szerződés megkötését követő 3 munkanapon belül köteles vagyok Iroda felé 3% + ÁFA, bérleti 

szerződés esetén egy havi bérleti díj + ÁFA kötbért fizetni. Jelen rendelkezés a Ptk. 6:186. § szerinti érvényes kötbérkikötésnek minősül. 

4. Iroda kijelenti, hogy az adatok kezelésében titoktartási kötelezettséget vállal, a tudomására jutott információkat Ügyfél hozzájárulása nélkül 

harmadik személynek nem adja át és csak ezen ügylet érdekében használja fel. Alulírott Ügyfél kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat alapján 

megismert adatokat harmadik személynek (ideértve a hozzátartozóimat), különösen más ingatlanközvetítőnek nem adom tovább. 

5. Kijelentem, ha velem vagy az általam átadott információk alapján más vevővel (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Ptk. 8:1. § 1. és 2. 

pontja szerinti hozzátartozókat, továbbá az üzlettársakat) köttetik szerződés az ingatlan átruházása tárgyában, azt úgy kell tekinteni, hogy az 

ügylet Iroda közreműködésével jött létre. 

6. Jelen nyilatkozat hátoldalán lehetőségem van megjelölni az általam keresett ingatlan paramétereit, ha a jelen nyilatkozat szerinti ingatlanok 

egyikére sem kötök szerződést. Feljogosítom Irodát, hogy a megjelölt paramétereknek megfelelő ingatlan eladási ajánlatokat gyűjtsön be és 

továbbítson részemre. Ügyfél az ajánlatküldő szolgáltatást bármikor írásbeli úton lemondhatja.  

7. Tudomásul veszem, hogy Iroda Eladó által biztosított dokumentumok szerint minden információt megad számomra, azonban Eladó által vállalt 

kötelezettségekért nem felel. 

8. A fenti nyilatkozatomat, mint nyilatkozati szándékomnak mindenben megfelelőt, aláírásommal látom el. 

 _____________________ , 201... _____________________, ___ óra ____ perc

 

 

 

Ügyfél Ügyfelet képviselő 
közvetítőiroda, Referens 

Eladó Eladó képviselőjeként eljáró 
közvetítőiroda, Referens 

Sorszám: Helyrajzi szám:  Pontos cím:  Ügyfél aláírása: 
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