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Az ingatlanközvetítés vitás kérdései 

 

 

       Az ingatlanközvetítéssel kapcsolatos vitás kérdések polgári jogi 
szempontból két téma köré csoportosíthatók. Egyrészt nem egyértelmű, 

hogy az ingatlanközvetítésre irányuló szerződés milyen típusú. Vajon egy 
speciális, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) hatálya alá 

tartozó megbízási szerződésről van szó, vagy önálló kereskedelmi ügynöki 
szerződésről? Az ingatlanközvetítés másik problémás területe a díjazás. A 

gyakorlatban vitatott, hogy a díj eredményhez vagy a gondos eljárás 
követelményéhez kötött. Kérdéses, hogy az ingatlanközvetítőnek milyen 

tevékenységet kell kifejtenie ahhoz, hogy az ingatlanközvetítésre szóló 
szerződés a részéről teljesített legyen. Az ingatlanközvetítő 

kötelezettsége-e az ingatlanra kötött adásvételi szerződés létrehozását 
elősegítő szolgáltatás nyújtása? Figyelembe veendők-e az ingatlan 

adásvételi szerződés megkötése utáni változások?  Kitől és milyen 
feltételek mellett követelhető a díj? 

       A következőkben az ingatlanközvetítési szerződés minősítésével és a 
díjazással összefüggésben jelentkező gyakorlati kérdésekre próbálunk 

választ adni.  

 

I. AZ INGATLANKÖZVETÍTÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS JOGI TERMÉSZETE 

 

       Az ingatlanközvetítésre vonatkozó szerződés a Legfelsőbb Bíróság 

gyakorlatában kezdetben a Ptk. 474. §-ában szabályozott megbízási 
szerződésnek minősült a felek eltérő rendelkezésének hiányában.153 

       Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről szóló 2000. évi CXVII. 
törvény (a továbbiakban: Törvény) elfogadását követően bizonytalanság 

                                                 
153 Legf. Bír. Gfv. X. 32.294/1995. sz. – BH 1997/6. sz. 302. 



40 
 

THEMIS 2008 június  

mutatkozott abban a tekintetben, hogy az ingatlanközvetítésre vonatkozó 

szerződések a Törvény hatálya alá vonhatók-e. A kérdés egyértelmű 
eldöntéséhez meg kell vizsgálnunk az önálló kereskedelmi ügynöki 

szerződés fogalmi elemeit, majd fel kell sorakoztatnunk a Törvény 

alkalmazása melletti és az azzal szembeni érveket. 

 

1. Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés fogalmi 
elemei   

 

       a) Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés önállósult 
szerződéstípusnak tekinthető, szabályait a Törvény nem a megbízási 

szerződés altípusaként kezeli. Mögöttes szabályként nem a Ptk. kötelmi 
különös részében található Megbízás fejezetében szereplő rendelkezé-

seket, hanem a Ptk. egészét jelöli ki.154 Az ok abban keresendő, hogy az 
önálló kereskedelmi ügynöki szerződés többféle tevékenységet ölelhet fel, 

lehetnek benne bizományi és más elemek is. 

       Bár a Törvény kizárólag a kereskedelmi ügynök fogalmát határozza 

meg155, az ügynök tevékenységének pontosításával lényegében az önálló 
kereskedelmi ügynöki jogviszony fogalmát is megadja. Következik ez 

abból, hogy a Törvény nem ad más, a szerződés lényegét meghatározó 
rendelkezést. A Törvény alapján kereskedelmi ügynök az, aki díjazás 

ellenében állandó jellegű megbízás alapján áruk adásvételét vagy az 
árukra vonatkozó más szerződést közvetít, ideértve azt is, ha a szerződés 

– akár a megbízó nevében, akár saját nevében a megbízó javára való – 
megkötésére is jogosult. 

       b) Önállónak az a kereskedelmi ügynök minősül, aki nem 
munkaviszony alapján végez kereskedelmi ügynöki tevékenységet, önálló 

kereskedelmi ügynöki tevékenység ugyanis csak kereskedelmi ügynöki 
szerződés alapján végezhető.156 

       Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés elsősorban árukra 

vonatkozó adásvételi szerződések közvetítésére modellezett, ahol árunak 
minősül minden birtokba vehető dolog157. A Törvény nem korlátozza a 

kereskedelmi ügynök tevékenységét adásvételi szerződések közvetítésére, 
hanem kiterjeszti árukra vonatkozó más szerződések közvetítésére is. A 

közvetítendő szerződések tárgya nemcsak áru, hanem szolgáltatás, 

vagyoni értékű jog, értékpapír is lehet, vonatkozhat továbbá tőzsdei 

                                                 
154 Törvény 1. § (7) bekezdés. 
155 Törvény 1. § (2) bekezdés. 
156 Törvény 1. § (3) bekezdés. 
157 Törvény 1. § (6) bekezdés. 
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ügylet közvetítésére, de csak külön jogszabály eltérő rendelkezése 

hiányában158. 

       c) A Törvény hatálya alá vonja azokat az ügynöki szerződéseket is, 

amelyek alapján a kereskedelmi ügynök harmadik felekkel a közvetített 
szerződéseket saját nevében, a megbízója javára meg is kötheti. Ha az 

önálló kereskedelmi ügynök a megbízó nevében jogosult szerződéseket 
kötni, a kereskedelmi ügynök jogosult egyúttal a teljesítés elfogadására 

(vételár átvételére); a harmadik félnek a kereskedelmi ügynökhöz 
intézett, a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatai a kereskedelmi 

ügynökkel való közléssel a megbízóval szemben hatályossá válnak159. Ha 
a kereskedelmi ügynök a megbízó nevében szerződés megkötésére nem 

jogosult, a felek eltérő rendelkezése hiányában a harmadik félnek a 
kereskedelmi ügynökhöz intézett, a szerződés megkötésére irányuló, 

illetve a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatainak a kereskedelmi 

ügynökkel való közlése a megbízóval szemben nem hatályos160. 

       A Törvény jól követi, megfelelően részletezi a képviseleti jognak a 
Ptk.-ban meghatározott szabályait. Egy ponton azonban félreértésekre 

adhat okot. A képviseleti jog létesítésének módja a Törvény 
megfogalmazásában úgy tűnik, mintha ez a megbízó és az ügynök közötti 

szerződés kikötésétől függne („Ha az önálló kereskedelmi ügynök a 
megbízó nevében szerződés megkötésére is jogosult külön kikötés 

alapján,…”). A Ptk. viszont a képviseletre szóló meghatalmazás és a 
megbízás különállásának elvét tette magáévá, a képviseletre való 

feljogosítás a megbízási szerződéstől különbözik, az nem szerződés, 

hanem a megbízó egyoldalú, a harmadik személynek vagy a képviselőnek 
címzett jognyilatkozata. A képviseleti joggal tehát a megbízó csak akkor 

képes felruházni a kereskedelmi ügynököt, ha meghatalmazást állít ki, 
amely félreérthetetlenül tartalmazza a meghatalmazott kereskedelmi 

ügynök szerződéskötési vagy csak kisebb jelentőségű jognyilatkozatok 
megtételére való feljogosítását. A kereskedelmi ügynök ugyan köteles 

tájékoztatni a harmadik felet képviseleti jogköre terjedelméről161, de ettől 
függetlenül a harmadik személy akkor jár el kellő gondossággal, ha a 

kereskedelmi ügynöktől megköveteli a meghatalmazást. A képviseleti jog 
fennálltára nézve ugyanis a képviselő nyilatkozata közömbös: nem 

létesítheti, nem korlátozhatja, nem is igazolhatja azt. Ha a harmadik 
személy nem ellenőrzi a meghatalmazás meglétét, annak a veszélynek 

teszi ki magát, hogy a megbízó azzal a kifogással él a szerződés 
megkötését követően (utóbb kedvezőtlennek ítélve az üzletet), hogy a 

szerződés megkötésére a kereskedelmi ügynöknek meghatalmazást nem 

adott, ezért az őt – az álképviselet szabályainak megfelelően – nem köti. 

 
                                                 
158 Törvény 1. § (5) bekezdés. 
159 Törvény 3. § (1) bekezdés első mondat. 
160 Törvény 3. § (2) bekezdés. 
161 Törvény 5. § (3) bekezdés. 
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       d) Az állandó megbízás az a fogalmi ismérv, ami az önálló 

kereskedelmi ügynöki szerződést elhatárolja az eseti közvetítői 
szerződéstől. Eseti megbízásról nemcsak akkor van szó, ha egyszeri 

ügyletszerzésben állapodtak meg a felek, hanem akkor is, ha abban 

egyeztek meg, hogy a közvetítő meghatározott értékű vagy számú ügylet 
megszerzésére vállal kötelezettséget, és az adott ügyletérték vagy 

ügyletszám elérésével a megbízás célját eléri, a jogviszony közöttük 
megszűnik. Az önálló kereskedelmi ügynöknek ezzel ellentétben a 

megbízójával szemben az a kötelezettsége, hogy meghatározatlan számú 
ügylet megszerzésére folyamatosan törekedjen.162 

       Az elhatárolás kérdése a gyakorlatban a legélesebben abban a 

formában jelentkezett, hogy a Törvény rendelkezései alkalmazhatóak-e az 
ingatlanközvetítésre vonatkozó szerződésekre? Másként fogalmazva, a 

Törvény értelmében az adott önálló kereskedelmi ügynöki szerződés 

tartalmához tartozik-e az állandó jellegű megbízás vagy csupán az 
ügynöki tevékenység kritériuma-e az állandó jellegű üzletszerző 

tevékenység? 

 

2. Érvek a Törvény alkalmazása mellett 

 

       a) A Legfelsőbb Bíróság egy ingatlan eladására irányuló közvetítői 
szerződés alapján járó díjazási igény megalapozottságáról szóló 

döntésében163 a Törvény rendelkezéseit alkalmazhatónak találta, anélkül, 

hogy ennek okait az indokolásában részletesen kifejtette volna.  

       A Törvény 1. § (2) bekezdését a kereskedelmi ügynökre adott 
definícióként értelmezte, az önálló kereskedelmi ügynöki szerződést 

illetően más fogalommeghatározást nem kísérelt meg máshonnan 
levezetni. Az önálló kereskedelmi ügynökre adott meghatározás a döntés 

indokolása szerint csak azt a személyt (szervezetet) definiálja, aki ilyen 
minőségben közvetítői tevékenységre jogosult, de nem jelöli ki a Törvény 

hatályát. Az eseti ingatlanközvetítési szerződést tehát úgy minősítette 
önálló kereskedelmi ügynöki szerződéssé, hogy a kereskedelmi ügynöki 

szerződés fogalmát teljes egészében nyitva hagyta. 

 

                                                 
162 PAJOR-BYTOMSKI Magdalena: Az önálló kereskedelmi képviselőkről szóló EK-Irányelv és átültetése a 
magyar jogba. (In: Magyar Jog, 2002/3. szám, 136-153. o.) 139. o. 
163 Legf. Bír. Pfv. VIII. 20.624/2003. sz. – BH 2005/6. sz. 217. 



43 
 

THEMIS 2008 június  

       b) A Csongrád Megyei Bíróság Polgári és Közigazgatási Kollégiumának 

2003. február 14-én az ingatlanközvetítési szerződéssel kapcsolatos egyes 
vitás kérdésekről tartott ülésén többen a Törvény alkalmazása mellett 

érveltek, elméleti álláspontjukat részletesen megindokolva.164 

        A gondolatmenetük kiindulópontja, hogy az állandó jellegű megbízás 

a szerződés tartós jellegére utal, de a Törvény rendelkezéseiből nem derül 
ki, hogy a tartós jogviszony alatt több ügyletet kellene kiközvetíteni. Az 

áru természetétől függ, hogy a szerződés alapján az ügynök egy vagy 
több ügyletet közvetít – a tömegtermékek, tömegesen igénybe vett 

szolgáltatások esetén feltehető az ügynök részéről a többszöri 
szerződésközvetítés, az egyedi termékek és szolgáltatások egyszeri 

ügyletet feltételeznek. Az ingatlanok sajátos áruk, jellemzően a megbízó 
az ingatlanközvetítővel abban állapodik meg, hogy valamely ingatlant 

egyszer adjon el vagy vásároljon meg. Az ingatlanközvetítés esetén az 

állandó jellegű megbízás tehát azt jelenti, hogy az ingatlanközvetítő 
üzletszerűen, azaz rendszeresen, folytatólagosan foglalkozik nyereség- és 

jövedelemszerzés érdekében ingatlanközvetítői tevékenységgel; a 
megbízó az ingatlanközvetítőt tipikusan egy bizonyos ingatlan 

közvetítésével bízza meg, az erre irányuló jogviszony azonban tartós, 
mert a közvetítés teljes körű, az ingatlanra vonatkozó ügylet létrejöttéig 

tart; továbbá az ingatlanközvetítő a tevékenységét számos megbízó 
részére más-más ingatlanokra egyidejűleg végzi.  

       A kollégiumi állásfoglalás-tervezet szerint a Törvény miniszteri 

indokolása is egyértelművé teszi, hogy a jogalkotó az ingatlanközvetítői 

szerződést a Törvény hatálya alá kívánta vonni. A Törvény hatálya ugyanis 
a lehető legszélesebb ügynöki körre terjed ki, az ügynöki jogviszony 

általános normaanyagát képezi, amelyhez képest egyes területeken más 
jogszabályok speciális rendelkezéseket tartalmazhatnak.165 

       c) Véleményem szerint attól, hogy egy jogviszony hosszabb ideig 

fennáll, még nem feltétlenül tartós. Ha pedig egyetlen ügylet 
közvetítéséről van szó, a szolgáltatás jellegéből következően eleve 

fogalmilag kizárt a tartósság. Az ingatlanközvetítésre irányuló szerződés 
nem a közvetett tárgy, az ingatlan miatt nem minősíthető az esetek döntő 

többségében önálló kereskedelmi ügynöki szerződésnek. Az indok a 

szerződés közvetlen tárgyában, a szolgáltatásban keresendő: az 
ingatlanközvetítő döntően egyszeri, előre meghatározott számú vagy 

értékű ingatlan közvetítésére kap megbízást. Egy önálló kereskedelmi 

                                                 
164 A Csongrád Megyei Bíróság kibővített kollégiumi ülésén az álláspontok megoszlottak, egységes vélemény a 
vitás kérdésekben nem alakult ki, ezért kollégiumi állásfoglalás nem született. A közzétett előterjesztés olyan 
vitaanyag, amely az ingatlanközvetítői szerződésekkel kapcsolatos joggyakorlati problémákra hívja fel a 
figyelmet. – Forrás: Complex DVD-Jogtár. 
165 Az ingatlanközvetítés általános szabályait – a lakások és a helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról rendelkező 2005. évi CXXXII. 
törvény 45. § (10) bekezdése által 2006. III. 31-től hatályon kívül helyezett – az ingatlanközvetítésről szóló 
49/1982. (X. 7.) Minisztertanácsi rendelet (a továbbiakban: R.) és az annak végrehajtására kiadott 13/1988. (XII. 
27.) Építésügyi és városfejlesztési miniszteri rendelet (a továbbiakban: Vhr.) tartalmazta. 
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ügynöki szerződésben az állandó megbízás feltételezi, hogy az ügynök 

folyamatosan közvetítsen ügyleteket a megbízó számára, előre meg nem 
határozott számú szerződés létrehozása érdekében fejtse ki 

tevékenységét. Elvileg elképzelhető, hogy az ingatlanközvetítés 

közelebbről meg nem határozott mennyiségű vagy értékű ingatlan 
folyamatos közvetítésére irányul, de semmiképpen nem ez a tipikus. 

       Az eseti közvetítésre irányuló szerződést hatályos jogunk nem 

szabályozza önálló szerződéstípusként. A Törvény megalkotását követően 
is hatályban maradtak a közvetítői tevékenység egyes speciális területeire 

vonatkozó külön jogszabályok az ingatlanközvetítés mellett a 
munkaközvetítés166, a biztosításközvetítés167, az utazásközvetítés168 és a 

tőzsdei közvetítés169 területén. A közvetítői szerződésre irányadó 
szabályok jellemzően hézagosak, továbbá nem kizárólag magánjogi 

jellegűek, amennyiben részletezik a közvetítés ellátásához 

nélkülözhetetlen szakmai feltételeket.   

       Korábbi magánjogunk az eseti közvetítőkre nézve általános érvényű 
tételes szabályokat adott. Az 1875. évi XXXVII. törvénycikk, a 

Kereskedelmi Törvény (a továbbiakban: Kt.) IV. fejezetének kilencedik 
címében „Alkuszi ügylet” elnevezéssel foglalta össze a kereskedelmi 

ügyletek megkötésével foglalkozó eseti közvetítőkre vonatkozó 
rendelkezéseket. A magyar kereskedelmi jog 1945 utáni fokozatos 

hatályon kívül helyezése a kereskedelmi alkuszokra vonatkozó tételes 
jogot is felszámolta teljes egészében. Napjainkban az eseti közvetítésre 

irányuló szerződések a megbízási szerződések speciális eseteként 

foghatók fel.170     

 A Törvény alkalmazásával szembeni érvek      

       a) Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés ingatlanközvetítésre 
történő alkalmazhatóságának kérdését a Legfelsőbb Bíróság jogegységi 

határozat meghozatalával döntötte el.  

       A 2/2005. számú Polgári Jogegységi Határozat konklúziója szerint az 

ingatlanközvetítésre megkötött ügynöki szerződésre – állandó jellegű 

                                                 
166 Az állami munkaközvetítés egyes kérdéseit a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 
szóló 1991. évi IV. törvény, a magán munkaközvetítés általános szabályait a munkaerő-kölcsönzési és a magán-
munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) 
Kormányrendelet tartalmazza. 
167 Lásd a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 33-56. §§-ait.  
168 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről. 
169 A tőkepiaci és árutőzsdei közvetítés szabályairól a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezik. 
[Lásd 5. § (1) bekezdés 103. pont, 97. § (4) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 208. § (2) bekezdés, 246. § (2) 
bekezdés.] 
170 A jogirodalom az eseti közvetítői szerződéseket nem tekinti önálló szerződéstípusnak, hanem a megbízási 
szerződés egy alfajának. Lásd PAJOR-BYTOMSKI Magdalena: A harmonizált kereskedelmi ügynöki jog a felsőbb 
bírói gyakorlatban: az ingatlanközvetítői szerződés minősítése és ászf-kikötéseinek kontrollja. (In: Magyar Jog, 
2006/8. szám, 483-496. o.) 485. o.  
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megbízás hiányában – nem alkalmazhatóak a Törvény rendelkezései. A 

Törvény szabályozási tárgya ugyanis az önálló kereskedelmi ügynöki 
szerződés, az 1. § (2) bekezdése a hatályára vonatkozik. Ez olvasható ki a 

Törvény Általános Indokolásából (II. 2.) is, mely szerint a Törvény 

megalkotásának alapját adó irányelv171 a kereskedelmi ügynök 
meghatározásával rendelkezik a hatályáról.  

       A Legfelsőbb Bíróság szerint a Törvény több rendelkezéséből is 

kitűnik, hogy az általa szabályozott szerződéses kapcsolat állandó jellegű, 
folyamatos jogviszony. Erre utal a Törvénynek a megbízó csökkentett 

mennyiségű rendelésfelvételére vonatkozó értesítési kötelezettségét 
kimondó 7. § (3) bekezdése172, a tevékenységi terület kijelölésének 

kötelezettségét deklaráló 14. § (1) bekezdése173, valamint az ügynök 
kiegyenlítéshez való jogát megteremtő 18. § (1) bekezdése174.  A Törvény 

Indokolása175 emellett a bizományi jellegű szerződések körében külön is 

kitér arra, hogy az alkalmazás feltétele, ha az ügynök állandó jellegű 
megbízás alapján folyamatos tevékenységet lát el, és nem egyszeri 

alkalomból közvetít.  

       Az állandóság szempontjából a tartósság, a nagyobb számú ügylet 
közvetítésére irányuló, vagy a hosszabb ideig tartó jogviszony csak 

megközelítő meghatározások. Az állandóságnak nem csupán a 
megkötendő ügyletek számszerűségében vagy az ügynöki szerződés 

időtartamában kell megnyilvánulnia, hanem magának a jogügyletnek a 
jellegében. Ilyen jellegre utal többek között, ha a felek határozatlan időre, 

egyben meghatározatlan számú ingatlan közvetítésére, illetve viszonylag 

hosszabb határozott idejű, de meghatározatlan számú jogügylet 
folyamatos közvetítésére kötnek ügynöki szerződést. Az egyszeri vagy 

néhány ingatlan közvetítésére vonatkozó szerződés mindezek alapján 
önálló kereskedelmi ügynöki szerződésnek nem tekinthető. 

 

                                                 
171 A Tanács a tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak 
összehangolásáról elfogadta az 1986. december 18-i 86/653/EGK irányelvet, amit jogunkba megfelelően át 
kellett ültetni. – EK HL L 382 szám, 17. sk. oldalak. 
172 „A megbízó köteles a kereskedelmi ügynököt kellő időben értesíteni arról, ha csak lényegesen kisebb 
mennyiségben szándékozik vagy képes szerződéseket kötni annál, mint amit a kereskedelmi ügynök ésszerűen 
feltételezhet, továbbá a kereskedelmi ügynök által közvetített szerződés megkötéséről, illetve a szerződéskötés 
meghiúsulásáról, valamint a kereskedelmi ügynök által közvetített szerződés teljesítésének elmaradásáról.” 
173 „A kereskedelmi ügynöki szerződésben meg kell határozni azokat az árukat, valamint azt a földrajzi területet 
vagy azt a földrajzi területet és személyi kört, amelynek vonatkozásában a kereskedelmi ügynök tevékenységét 
ellátni köteles, illetve jogosult (a továbbiakban: tevékenységi terület).” 
174 „A kereskedelmi ügynök a megbízótól a kereskedelmi ügynöki szerződés megszűnése esetében kiegyenlítést 
követelhet, ha (a) a kereskedelmi ügynök a megbízó számára új ügyfeleket szerzett, és a megbízó a kereskedelmi 
ügynök által szerzett ügyfelekkel fennálló üzleti kapcsolatokból a kereskedelmi ügynöki szerződés megszűnését 
követően is jelentős előnyre tesz szert, és (b) a kiegyenlítés megfizetése az összes körülményre figyelemmel 
méltányos, különös tekintettel arra, hogy a kereskedelmi ügynök a szerződés megszűnése következtében 
elveszíti olyan jutalékhoz való jogát, amely őt a szerződés hatályban maradása esetén az általa szerzett 
ügyfelekkel a jövőben létrejövő szerződések után megilletné.”   
175 Lásd az 1. §-hoz fűzött részletes indokolást. 
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       b) A jogegységi határozat indokolása meghozatala óta közzétett 

bírósági határozatban is megjelent.176 A Törvény csak az állandó jellegű 
megbízás alapján végzendő ingatlanközvetítői tevékenységre irányuló 

szerződés esetében kerülhet alkalmazásra, méghozzá az 

ingatlanközvetítésről szóló speciális jogszabályok eltérő rendelkezése 
hiányában. 

       A Törvény alkalmazására ebben a körben is csak annyiban kerülhet 

sor, amennyiben a rendelkezései összhangban állnak az 
ingatlanközvetítésre vonatkozó szerződés jogi természetével, továbbá az 

ingatlanközvetítési szerződésből eredő jogokkal és kötelezettségekkel.  

 

II. AZ INGATLANKÖZVETÍTŐ DÍJAZÁSA 

 

       A R. 3. §-a közvetve kimondta, hogy az ingatlanközvetítő 

tevékenységéért díjazásra jogosult177, a díj megállapítására azonban 

további iránymutatást nem adott, ezért a díjazással összefüggésben a 
gyakorlatban különböző problémák merültek fel. A továbbiakban ezeket a 

kérdésköröket tekintjük röviden át.   

1. A díjazáshoz elegendő-e a gondos eljárás vagy 
eredményhez kötött? 

       a) A kérdés eldöntése döntően a felek megállapodásától függ. A Ptk. 
200. §-ának (1) bekezdéséből kiindulva a felek szabadon határozhatják 

meg a szerződésben kikötött szolgáltatást (gondos eljárás vagy a 
szolgáltatással elért eredmény) és a szolgáltatások ellenértékét (gondos 

eljárásért fix összegben vagy átalányban, illetőleg eredményhez kötött, 
jutalék formájában megállapított díjazás).178 A felek szerződése nem attól 

függően gondossági vagy eredménykötelem, hogy a kötelezett milyen 
tevékenységet fejt ki, hanem hogy milyen feltételek mellett jogosult az 

ellenértékre.  

       b) A gyakorlatban az ingatlanközvetítésre vonatkozó szerződés 

megbízásnak minősül, nem eredménykötelem. A megbízási szerződés 
főszabályával szemben annyi a specifikum, hogy a Ptk. 478. §-ának (2) 

                                                 
176 Legf. Bír. Gfv. IX. 30.220/2004. sz. – BH 2006/1. sz. 19. 
177 „Ingatlanközvetítést a 2. §-ban említettek megbízás alapján – díjazás ellenében – végeznek; közreműködésük 
igénybevétele nem kötelező.” 
178 Legf. Bír. Pfv. VIII. 20.624/2003. sz. – BH 2005/6. sz. 217. 
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bekezdésétől179 eltérően az ingatlanközvetítő a díjra akkor tarthat igényt, 

ha közvetítői tevékenysége folytán szerződéskötésre kerül sor.180 

       A bírói gyakorlat szerint önmagában az a körülmény, hogy a 

megbízott díjazását a felek a tevékenység eredményéhez kötik, nem 
változtatja meg a szerződés típusát, a megbízott kötelezettsége ezzel nem 

válik eredménykötelemmé, vállalkozássá. Az eredmény elmaradása nem 
minősül szerződésszegésnek (így nem érvényesíthetők a kötelezetti 

késedelem jogkövetkezményei, továbbá a szavatossági jogok), csak 
ilyenkor a megbízott nem érvényesíthet díjigényt.181  

       c) A szerződéses tartalom szabadsága azt is lehetővé teszi, hogy az 
ingatlanközvetítő a díjának egy részét kizárólag a gondos eljárása 

ellenértékeként kösse ki, és emellett „sikerdíjként” az eredményes 
szerződéskötés esetére jutalékot is meghatározzon. A bírói gyakorlat 

egységesnek tekinthető abban a kérdésben, hogy a megbízási 
szerződésben meghatározott többleteredmény elérése esetére annak 

sikerdíjjal történő díjazását a felek a szerződésben érvényesen kiköthetik, 
nem minősül nyilvánvalóan a jó erkölcsbe ütközőnek.182 

 

2. Milyen tevékenységet kell kifejteni ahhoz, hogy a 

szerződés teljesített legyen? 

       a) Ennél a kérdésnél az ingatlanközvetítés fogalmából célszerű 

kiindulni. A Vhr. 1. §-ának a) pontja az ingatlanközvetítést az ingatlanok 
(házingatlanok183 és telkek184) adásvételének és cseréjének, továbbá a 

bérlakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek cseréjének a 
közvetítéseként definiálta, ideértve az arra alkalmasak felkutatását, az 

ügyletek előkészítését és lebonyolítását, a forgalmi értékbecslést is. Az 
már nem derült ki a szövegből, hogy a közvetítés mit jelent: elegendő-e 

puszta szerződéskötési alkalmak megnevezése, vagy szükséges a 
közvetítendő szerződés felei közötti szerződés megkötésében való 

közreműködés is?  

                                                 
179 „A megbízott díját akkor is követelheti, ha eljárása nem vezetett eredményre. A megbízó a díjat csökkentheti, 
illetőleg kifizetését megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy az eredmény részben vagy egészben olyan okból maradt 
el, amelyért a megbízott felelős.”  
180 Legf. Bír. Gfv. X. 32.294/1995. sz. – BH 1997/6. sz. 302. 
181 Választottbírósági esetek: A megbízó díjfizetésére kötelezése, ha az ingatlanközvetítésre vonatkozó megbízási 
szerződés folytán létrejött adásvételi szerződés elállás következtében megszűnt. Ismerteti: HAITSCH Gyula a 
döntés száma és dátuma nélkül (In: Gazdaság és Jog, 2005/1. szám 24-25. o.).   
182 Legf. Bír. Pfv. IX: 21.076/2004. sz. – BH 2005/9. sz. 317. 
183 A Vhr. 1.§-ának b) pontja értelmében házingatlan – a rendeltetésére és a használati módjára tekintet nélkül – 
minden épület és a hozzá tartozó földrészlet, továbbá az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként bejegyzett 
épület és lakás, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiség.  
184 A Vhr. 1. §-ának c) pontja szerint telek a lakó- és üdülőtelek, valamint az ilyennek nem minősülő egyéb 
építési telek. 
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       Az ingatlanközvetítés a gyakorlatban osztható szolgáltatásnak 

minősül, egyes résztevékenységei önállóan díjazhatóak.185 Természetesen 
amennyiben a megbízás tárgyát a felek nem részletezik, úgy kell 

tekinteni, hogy a megbízott az ingatlanközvetítés körébe tartozó 

valamennyi tevékenység elvégzését vállalja.   

       b) Ellenkező megállapodás hiányában az ingatlanközvetítésre irányuló 
szerződés alapján az ingatlanközvetítőnek meg kell teremtenie a megbízó 

és a vevő személyes kapcsolatát, érdekeiket szükséges egyeztetnie, az 
adásvételi szerződés létrejöttét közreműködésével segítenie kell. Ahhoz, 

hogy ezeket a tevékenységeket ki tudja fejteni, a vevőjelölttel való 
tárgyalásokon részt kell vennie. Részt venni viszont csak akkor tud, ha a 

megbízó az együttműködési kötelezettségből adódó tájékoztatási 
kötelezettségének eleget tesz. Az ingatlan értékesítésére vonatkozó 

bármilyen változásról a megbízó köteles haladéktalanul értesíteni a 

megbízottat. Az ingatlanközvetítőtől nem várható el, hogy minden egyes 
ügyfelétől folyamatosan érdeklődjön az ingatlan bemutatását követően az 

érdekeltek eladási, illetve vételi szándékáról, a közöttük megtett minden 
lépésről. Ha tehát az ingatlanközvetítő szerződéses kötelezettségei közé 

tartozik a szerződés létrehozását elősegítő szolgáltatás, akkor az 
igényelhető tőle, de nem róható a terhére mulasztás, ha ilyen igényt nem 

támaszt vele szemben a megbízó.186   

        c) A közvetítői tevékenység alapján történt szerződéskötéssel az 
ingatlanközvetítésre irányuló szerződés teljesítettnek tekintendő, és a 

gyakorlat szerint erre vonatkozó külön kötelezettségvállalás hiányában az 

ingatlanközvetítő nem felelős a szerződéskötést követően bekövetkező 
változásokért. Nem tehető felelőssé a szerződő feleknek a szerződés 

megkötését követő magatartásáért, nem teljesítésért, jogosulatlan 
elállásért, de azért sem, ha például utóbb bekövetkezett 

jogszabályváltozás következtében nem kerül sor a szerződés alapján 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre, így a tulajdonváltozás nem történik 

meg. A Ptk. 478. §-ának (2) bekezdése alapján a megbízó a díjfizetést 
csak akkor tagadhatja meg, illetve akkor csökkentheti, ha az eredmény 

részben vagy egészben olyan okból maradt el, amelyért a megbízott 
felelős.187  

       Az ingatlanközvetítői tevékenység lényege, hogy a közvetítő 
összehozza a szerződő feleket, és közreműködik a szerződés 

létrehozásában. A szerződés teljesítésében már nincs szerepe, a teljesítés 
esetleges elmaradásáért felelőssé csak akkor tehető, ha az 

ingatlanközvetítésre irányuló szerződésben a felek kifejezetten kikötik a 
közvetítő del credere felelősségét, amit a szerződéses szabadság elvéből 

kiindulva bármikor megtehetnek.     

                                                 
185 Legf. Bír. Pfv. IX: 21.076/2004. sz. – BH 2005/9. sz. 317. 
186 Legf. Bír. Pfv. VII. 20.987/2006. sz. – BH 2007/4. sz. 120. 
187 Legf. Bír. Gfv. X. 32.294/1995. sz. – BH 1997/6. sz. 302. 
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3. Kitől, milyen feltételek mellett követelhető díj? 

       Ennek a kérdésnek két aspektusa merült fel a bírói gyakorlatban. 
Először is, követelhető-e jutalék az ingatlan eladójától és vevőjétől 

ugyanazon ingatlanra vonatkozó szerződés miatt, két különböző 
ingatlanközvetítői szerződés keretei között? Másodszor, kiköthető-e 

jutalék arra az esetre, ha az ingatlant nem a megbízott által közvetített 
vevő vásárolja meg, illetve ha az ingatlanközvetítésre irányuló szerződés 

megszűnését követően meghatározott időn belül a megbízó maga adja el 
az ingatlanát? 

       a) A közzétett ügyben188 egy állami vállalat irodaházának eladása 
kapcsán a felperes ingatlanközvetítő még a tender kiírása előtt ajánlatot 

tett az eladónak az ingatlan közvetítésére, aki átadta részére a 
tendercsomagot. A felperes időközben tudomást szerzett arról, hogy az 

alperes ingatlant keres megvételre. Az alperestől írásban megbízást kapott 
arra, hogy az irodaház „ügyében eljárjon” a vételár 1%-áért. Ezt követően 

a felperes az eladóval is ingatlanközvetítésre szóló megbízást kötött, 
ugyancsak 1% közvetítői díj ellenében azt vállalta, hogy az irodaházra 

vevőt „kutat” fel, és közreműködik az adásvételi szerződés megkötésében. 
Az adásvételi szerződés megkötését követően a felperes az eladótól 

megkapta a kikötött díjat, az alperes a fizetéstől azonban elzárkózott. 

       A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint, ha az ingatlanközvetítő egy 

zártkörű pályázaton meghirdetett ingatlan eladójának megbízottjaként 
eljárva, egy másik szerződés alapján, amelyről az eladót nem 

tájékoztatta, azt a vevőt közvetíti ki, akitől e tevékenysége miatt szintén 
közvetítői díjat kötött ki, ez utóbbi szerződés nyilvánvalóan a jó erkölcsbe 

ütközik, semmis. Azok az ügyletek, amelyekben a pályáztató eladó 
költségére és megbízásából eljáró közvetítőnek a vevő a közvetítésért 

díjat köt ki az eladó előzetes tudta nélkül, nem egyeztethetők össze az 
üzleti tisztesség követelményével.  

       Az ingatlanközvetítési tevékenység bizalmi jellegű, feltételezi, hogy a 
közvetítő mind az eladót, mind a vevőt előzetesen tájékoztatja arról, hogy 

a másik féltől is kap közvetítői jutalékot. Az ingatlanközvetítés komplex 
tevékenység, beletartozik az ingatlanok megbízás alapján történő 

felkutatása, a kapott szerződési ajánlatok közvetítése, a szerződő felek 
összehozása. A közvetítő az eladó és a vevő érdekében egyaránt 

tevékenykedik, mindkét félnek közvetít, részükre azonos tartalmú 
szolgáltatást teljesít, ezért az üzleti tisztesség íratlan normái szerint a 

közvetítésért díjat csak egyszer igényelhet. A döntés utal a régi, Kt. 
alapján kialakult gyakorlatra, amely a forgalmi élet jó erkölcsbe ütköző 

ügyleteiként értékelte a megbízott által a megbízó tudta nélkül az 

                                                 
188 Legf. Bír. Gfv. X. 32.209/1995. sz. – BH 1997/5. sz. 241. 
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ellenérdekű személytől díjazás kikötését, vagy általában a megbízóval való 

összejátszást.189  

       A döntés hatása a megyei bíróságok gyakorlatában is érezhető: ha az 

ingatlanközvetítő a bérbeadó megbízása alapján, annak érdekében fejtett 
ki tevékenységet, és ezért a tevékenységért közvetítői díjat számol fel 

mind a bérbeadónak, mind a bérlőnek anélkül, hogy erről a tényről az 
érintett feleket előre tájékoztatta volna, a bérlővel szemben a 

tevékenységéért nyilvánvalóan a jó erkölcsbe ütköző módon köt ki 
díjazást.190  

         b) Az az általános szerződési feltétel, mely szerint jutalék akkor is 
megilleti a megbízottat, ha az ingatlant nem a megbízott által közvetített 

vevő vásárolja meg, a bírói gyakorlatban tisztességtelennek minősül. Az 
ingatlanközvetítői szerződés rendeltetésével az a kikötés is 

összeegyeztethetetlen, mely szerint a megbízottat akkor is megilleti a 
jutalék, ha a megbízási szerződés megszűnése után bizonyos időn belül a 

megbízó maga adja el az ingatlanát.  

       Az üzleti tisztesség követelményével ellenkezik, ha az 
ingatlanközvetítő – miközben a saját szolgáltatását nem teljesítette – a 

másik fél szolgáltatására igényt tart, illetve a másik fél ellenszolgáltatását 

a szerződés megszűnését követően is igényli. Kétségtelenül lehetnek 
olyan helyzetek, amikor a szerződéskötésre az ügynöknek a szerződés 

tartama alatt kifejtett tevékenysége következtében kerül sor. A jutalék 
kikötése a szerződés megszűnése esetére azonban nem történhet 

automatikusan minden eladás esetére, mert ez eltér és 
összeegyeztethetetlen az ingatlanközvetítésre irányuló szerződés 

lényegével, azzal, hogy az ügyletet az ügynök tevékenységének 
eredményeként kell megkötni.191 

       Az ingatlanközvetítőt az eseti közvetítőkre leselkedő egyik 

legnagyobb veszély indíthatja arra, hogy tevékenysége eredménye és a 

szerződéskötés közötti okozati összefüggés szükségességétől eltekintsen. 
Reális aggodalom ugyanis részéről, hogy a közvetítendő szerződés felei 

költségkímélés céljából az ő kikapcsolásával kötnek az ingatlanközvetítői 
szerződés megszűnését követően egymással szerződést. Az 

ingatlanközvetítő díjazása emellett úgy is könnyen kijátszható, hogy a 
közvetítőtől informálódott személy a kapott adatokat továbbadja egy 

másik személynek, aki a közvetítővel semmilyen kapcsolatban nem áll, és 
ez utóbbi személy köt a megbízóval szerződést. Az ingatlanközvetítő által 

végzett munka egyik esetben sem térül meg, ami az ingatlanközvetítőkre 
nézve nyilvánvalóan méltánytalan.  

                                                 
189 WEISS Emília: A szerződés érvénytelensége a polgári jogban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
1961. 70. o. 
190 Csongrád Megyei Bíróság Gf. 40 264/2000/3. sz. – BDT 2002/4. sz. 61. 
191 Legf. Bír. Gfv. IX. 30.220/2004. sz. – BH 2006/1. sz. 19. 
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       A megoldást az olyan általános szerződési feltétel jelenthetné, amely 

díjazási igényt biztosítana az ingatlanközvetítőnek arra az esetre is, ha az 
ingatlanközvetítésre irányuló szerződés megszűnése után kerülne sor 

szerződéskötésre az ingatlanközvetítő által szerzett személlyel. Nem 

minősülhetne tisztességtelennek az olyan általános szerződési feltétel 
sem, amely megtiltaná az ingatlanközvetítővel kapcsolatban álló 

személynek az ingatlanközvetítőtől kapott adatok másnak való 
továbbadását, és amennyiben a tilalom megszegése folytán mással 

kerülne szerződéskötésre sor, az adatokat továbbadó ügyfelet a díj 
megfizetésére kötelezné.192  

 

III. ÖSSZEGZÉS 

 

       a) Megállapíthatjuk, hogy az ingatlanközvetítésre irányuló 
szerződések a megbízási szerződések egyik nagy csoportjába, a 

kereskedelmi (piaci) megbízások közé sorolhatók. Az önálló kereskedelmi 
ügynöki szerződéssé minősítéshez a fogalmi elemek közül – állandó 

jellegű megbízás, ügyletközvetítői, illetve ügyletkötői tevékenység, 
megbízó javára való fellépés, önállóság – az állandóságot jelentő 

tartósság és folyamatosság szinte minden ingatlanközvetítői szerződésből 

hiányzik. A Törvény csak akkor alkalmazható az ingatlanközvetítői 
szerződésre, ha a tevékenység végzésére állandó jellegű megbízás alapján 

kerül sor, és a Törvény rendelkezései összhangban állnak az 
ingatlanközvetítésre vonatkozó szerződés jogi természetével, valamint az 

ingatlanközvetítési szerződésből eredő jogokkal és kötelezettségekkel. 
Ebből adódóan a Törvényben az önálló kereskedelmi ügynök díjazására 

meghatározott részletes szabályok az ingatlanközvetítésre a legtöbb 
esetben nem alkalmazhatók. 

       A gyakorlatban véleményem szerint megfigyelhető, hogy a bíróságok 

a Törvényt hatálybalépését követően azért tartották mégis irányadónak, 

mert a díjazás kérdésében kellett dönteniük, és kényelmes megoldásnak 
kínálkozott a Törvény részletszabályainak alkalmazása. A Ptk. a megbízás 

keretében nem részletezi a piaci megbízások sajátosságait, a jutalékos, 
üzleti megbízásra nem ad szabályokat, csupán a tevékenységarányos 

díjazású megbízásra koncentrál. A Törvény az önálló kereskedelmi ügynök 
díjazását és ennek feltételeit részletesen szabályozza. Az ügynököt 

megillető díjat illetően differenciál: lehetséges, hogy a díj kifejezetten a 
megbízotti gondos ügyviteli tevékenysége után jár, az ügynök 

munkájának mennyisége és minősége szerint egy összegben, 

                                                 
192 PAJOR-BYTOMSKI: 18. lj.-ben i. m. 490. o. 
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„átalányban”, miként az is, hogy a díj a közvetített ügyletek száma vagy 

értéke szerint változik, azaz jutalékban állapodnak meg a szerződő felek.    

       b) A felek megállapodásától függően az ingatlanközvetítőt 

eredményes szerződéskötés hiányában is, önmagában a gondos eljárásért 
megilletheti a megbízási díj, de a felek azt is kikötetik, hogy az 

ingatlanközvetítő a díjra csak akkor tarthat igényt, ha közvetítői 
tevékenysége folytán szerződéskötésre kerül sor. Ha a felek a díjazást az 

ingatlanközvetítő eljárásának eredményességéhez kívánják kötni, arról 
kifejezetten rendelkezniük kell, különben a háttérként szolgáló megbízás 

szabályai alapján csak a rábízott ügy gondos ellátása követelhető az 
ingatlanközvetítőtől. 

       Azokban a szerződésekben, ahol a felek nem fektetik le pontosan az 
ingatlanközvetítő által kifejtendő tevékenységeket, csak akkor lehetne 

egyértelműen megállapítani az ingatlanközvetítő kötelezettségeit, ha az 
ingatlanközvetítés fogalmát a jogalkotó pontosan meghatározná. 

Jogszabályi definíció hiányában a gyakorlatnak kellene minden kételyt 
eloszlató módon meghúznia az ingatlanközvetítés tartalmának határát.   

       A feleknek a szerződés megszövegezése során arra is oda kell 

figyelniük, hogy kikötéseik megfeleljenek a tisztességes üzleti 

szokásoknak. A díjazás feltételeit olyan módon kell meghatározniuk, hogy 
azok ne legyenek ellentétesek a jó erkölcs követelményével, ne lehessen 

később azokat az általános szerződési feltétel tisztességtelenségére 
hivatkozással érvénytelennek nyilvánítani. A gyakorlat a kikötésekkel 

szemben kritikus, a gyengébb fél védelmében nem riad vissza az 
érvénytelenség megállapításától. 

       Elsősorban tehát jogszabályi részletszabályok hiányában a feleknek 

kell jogviszonyukat a lehető legteljesebb körűen rendezni az esetleges 
jövőbeni jogvitáik megoldása érdekében.         
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