
Bizományi szerződés
amely létrejött

egyrészről …………………………………… (név) …………………………………… (cím)
………………………………(születési hely és idő vagy adószám), mint megbízó1 - a
továbbiakban: Megbízó -,

másrészről Magyar Anime Társaság, 2030 Érd, Napvirág utca 3., adószám: 18700932-1-13,
képviselő: Király Dávid elnök, mint bizományos2 - a továbbiakban: Bizományos -,

a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételek
szerint:

1. A bizományi szerződés tárgya a Megbízó kizárólagos tulajdonát képező, az 1. számú
mellékletben felsorolt dolgok, amelyeknek értéke szintén az 1. számú mellékletben található.

2. Felek megállapodnak abban, hogy Bizományos az 1. pontban megjelölt dolgokat adásvétel
útján Megbízó javára elidegeníti a 20__.____________.__-én megtartandó rendezvényen.

3. Megbízó köteles az 1. pontban körülírt dolgot a Bizományos részére az adásvétel
lebonyolításához szükséges iratokkal együtt a Bizományosnak jelen szerződés aláírásával
egyidejűleg átadni legkésőbb a rendezvény napján.

4. Megbízó a dolog minimális eladási árát az 1. számú mellékletben forintban állapítja meg. A
Bizományos a limitár alatti értékesítésre nem jogosult. Amennyiben ezt mégis megteszi,
kártérítéssel tartozik, amelynek összege a limitárra való kiegészítéssel azonos, kivéve,
amennyiben bizonyítja, hogy az adásvételi szerződést a megállapított áron megkötni nem
lehetett, a Megbízót kártól óvta meg, és a Megbízót idejében értesíteni nem tudta.

5. A Bizományost megillető díj a dolog eladási árának 10 %-a, amely a Bizományost csak
abban az esetben illeti meg, ha az adásvételi szerződést teljesítették. A teljesítésről
Bizományos köteles a Megbízót haladéktalanul, legfeljebb azonban 48 óra késedelemmel
értesíteni.

6. Bizományos a dolog értékesítését követően a befolyt vételárnak a bizományosi díjjal
csökkentett részét köteles a Megbízó részére készpénzben átadni

2 Lásd: 1. lábjegyzet
1 Jogi személy esetén: székhely, adószám, cégjegyzékszám, törvényes képviselő
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7. Bizományos az adásvételi szerződést vevőként maga is megkötheti a Megbízóval. A
bizományi díjra ezen esetben is jogosult.

8. A szerződés a jelen szerződés aláírásától a rendezvény végéig él. Amennyiben a megadott
időpontig Bizományos a dolgot nem tudja értékesíteni, úgy Megbízó köteles a dolgot
visszavenni.

9. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv bizományra
(Ptk. 6:281-287. §), valamint a megbízásra vonatkozó (6:272-280. §) szabályai az irányadók.

Felek a jelen szerződést – annak áttanulmányozása és értelmezése után, mint akaratukkal

mindenben megegyezőt – 2 eredeti példányban tanúk előtt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: ……………… (város/község neve), ……… év ……………… hó …… napján.

……………………………………..
(Megbízó teljes neve)

Megbízó

……………………………………….
(Bizományos teljes neve)

Bizományos

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: ……………………………… Név: ………………………………

Cím: ……………………………… Cím: ………………………………

Aláírás: …………………………… Aláírás: ……………………………
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1. számú melléklet

Megnevezés
(darabbal)

Eladási ár
(Ft)

Minimum ár
(Ft)

Eladva
(Igen/Nem)

Jutalék
(Ft)

Elszámolva/Visszaadva

Megbízó neve:
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