
Megbízási szerződés közös képviselet ellátására
TERVEZET

mely létrejött egyrészről a Bp. ……………………………..sz. alatti Társasház  (székhelye: 
…………….., adószáma: …………………….) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó),

másrészről  a  ………………………………  (székhelye:  …………………………….., 
adószáma:  ……………………………,  cg.száma:  ………………….),  mint  Megbízott 
(továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételek mellett:

I.
A megbízás tárgya

1.) A Megbízó megbízza a Megbízott-at, - a mindenkori érvényben lévő társasházi törvény és 
a Ptk. idevonatkozó előírásainak a figyelembe vételével - a Társasház közös képviseletének az 
ellátásával.

II.
A Megbízó jogai és kötelezettségei:

1.) A Megbízó az Alapító Okirat, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat és a 2003. évi 
CXXXIII  törvény  által  nem  meghatározott  igényeit  közgyűlési  határozattal  közli  a 
Megbízottal.

2,) A társasház közösség tagjainak eseti igénybejelentései a Megbízott felé írásban, szóban 
vagy  telefonon  történhetnek:  …………………………………..szám alatti  irodában,  illetve 
műszaki hibák bejelentése munkanapokon, a ………………… telefonszámokon. 

3.) A Megbízó éves költségvetését tárgyaló közgyűlésén olyan  - a Megbízott által készített   - 
költségvetési javaslatot fogad el, amely tartalmaz minden, a tárgyalás időpontjában ismert és 
gondos előrelátással számításba vehető rendszeresen vagy időszakosan előforduló kiadást és 
azok fedezetéül szolgáló realizálható bevételi forrást.

4.)  Társasház  közösség tagjai  egyéni  díjhátralékkal,  kompenzációval  összefüggő és  egyéb 
ügyeinek rendezése a megbízott által írásban kiadott félfogadási időben történik

5.) A megbízó a Társasházat érintő kifizetések aláírási jogát a közgyűlés határozata alapján 
banki aláírásra felhatalmazott tagjain keresztül gyakorolja. 
A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a banki aláírókat kijelölő határozatát az alábbiak 
figyelembe vételével hozza meg:

- Amennyiben van a Társasházból kijelölt banki aláíró heti egy alkalommal, illetve 
szükség szerint előzetes időegyeztetéssel tesznek eleget aláírási kötelezettségüknek. 
A banki aláírók tudomásul veszik, hogy aláírási joguk nem mondható fel közgyűlés 
jóváhagyása  nélkül,  és  új  aláró  kijelöléséig  aláírási  kötelezettségüket  nem 
tagadhatják meg.
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6.)  Megbízó  tudomásul  veszi,  hogy a  Társasház  üzemeltetésével,  felújításával  kapcsolatos 
bárminemű,  sürgős munkák esetén a megbízottat  írásban,  szóban értesítenie  kell.  Megbízó 
Megbízott tudta nélkül munkát nem rendelhet meg. 

7.) A jelen fejezet 6. pontjának a rendelkezése alól kivételt képez a Megbízott hivatali idején 
kívül  jelentkező  sürgős  hibaelhárítás.  Ebben  az  esetben  a  Társasház  Számvizsgáló 
Bizottságának  elnöke,  akadályoztatása  esetén  bármely  tagja  jogosult  intézkedni  a  károk 
csökkentése érdekében, majd a Számvizsgáló Bizottság utólagosan, az eseményt követő első 
munkanapon köteles a megbízottat tájékoztatni. Megbízott vállalja, hogy halasztható hibákra 
bejelentést csak az SZB tudomásával fogad el.

8.) Megbízott a hivatali idején kívül keletkezett meghibásodások által előálló helyzet kezelése 
céljából éjszakai és hétvégi ügyeletet működtet.  Megbízott ügyelete igénybe vehető az alábbi 
telefonszámon: ………………..) abban az esetben, ha Megbízó igénybe veszi a Megbízott 
által biztosított műszaki ügyeletesi szolgáltatást, akkor Megbízott ezzel a feladattal foglalkozó 
munkatársa  intézkedik  a  meghibásodás  elhárítása,  vagy  a  meghibásodás  nyomán  előálló 
károsodás mérséklése, vagy megszüntetése iránt. 

9.)  Megbízó  tudomásul  veszi,  hogy  jelen  megbízási  szerződés  nem  vonatkozik  a  közös 
képviseleti  teendőket  meghaladó  munkák,  és  feladatok  elvégzésére.  Különösen  nem 
vonatkozik olyan munkálatok végzésére, amelyek építési napló vezetési kötelesek. (felújítási, 
korszerűsítési munkák, stb.) Amennyiben Megbízó Megbízott szakértelmét ilyen munkákra, 
vagy ilyen  munkák levezetésére,  ellenőrzésére  szeretné  akár  közgyűlési  határozat  útján is 
igénybe  venni,  tudomásul  veszi,  hogy  Megbízott  ebben  az  esetben  a  közös  képviseleti 
alapdíján felül külön díjat számíthat fel. A külön díj elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a 
felek  dönthetnek  a  Számvizsgáló  Bizottsággal  (amennyiben  a  Szervezeti  –  Működési 
szabályzat ezt lehetővé teszi.) történt előzetes megállapodás, illetve közgyűlési határozat által. 
 
10.) Megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízási díjon felül megbízott a posta-, nyomtatvány- 
fénymásolási, költséget az általa kiállított számla ellenében megbízó felé érvényesíti.

11.)  Felek  tudomásul  veszik,  hogy  a  jelen  szerződésben  rögzített  megbízási  jogviszony 
alapján  Megbízott  Megbízó  társasházi  közgyűlésein  egy  fő  munkatársa  által  képviselteti 
magát. 

12.) Megbízó köteles a Társasház összes iratanyagát jelen szerződés aláírását követő 30 napon 
belül  Megbízott  hivatali  helyiségében  Megbízott  részére  átadás  -  átvételi  jegyzőkönyv 
felvétele mellett átadni. Bejelentési kötelezettség fennállása esetén (adószámmal rendelkező 
társasháznál) ez a határidő csak 10 nap. 

13.) Megbízó jogosult a megbízott ügyvitelét, a számlák vezetését, Megbízott tevékenységét a 
társasházi  törvény  előírásai  szerint  ellenőrizni,  erről  Megbízottat  beszámoltatni  a 
jogszabályok előírásai szerint.

14.) Megbízó jogosult a Társasház folyamatban lévő ügyeiről felvilágosítást kérni és kapni, a 
Tulajdonostársak kérésre a Társasház irataiba előre egyeztetett időpontban betekinthetnek.
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III.
A Megbízott jogai és kötelezettségei:

1.) A megbízott, mint közös képviselő jogkörében eljárva köteles:
- Előkészíteni  és  végrehajtani  a  közgyűlés  határozatait,  gondoskodva  arról,  hogy  azok 

megfeleljenek  a  jogszabályok,  az  alapító  okirat  és  a  szervezeti-működési  szabályzat 
rendelkezéseinek;

- Minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartásának biztosítása érdekében;
- Közölni  és  beszedni  a  tulajdonostársakat  terhelő  közös  költséghez  való  hozzájárulás 

összegét, gondoskodni a közösséget megillető követelések beszedéséről és érvényesíteni a 
közösség ezzel kapcsolatos igényeit;

- Vezetni a Közgyűlési Határozatok Könyvét;
- Megőrizni  a  társasház  alapító  okiratának  és  szervezeti-működési  szabályzatának  egy 

példányát;
- A külön tulajdont érintő tulajdonosváltozás esetén a szerződő felek kérésére a Közgyűlési 

Határozatok Könyvét, az ingatlanra vonatkozó határozatokat bemutatni, továbbá írásbeli 
nyilatkozatot adni a közösköltség-tartozásról az esetleges hátralék megjelölésével.

Az épület  fenntartás  keretében a megbízott  intézi  a  megbízó  költségeinek terhére a  közös 
tulajdonban  lévő  helyiségek,  berendezések,  felszerelések  karbantartását,  hibaelhárítását, 
beleértve a jogszabályokban előírt időszakos biztonságtechnikai vizsgálatokat (tűz, érintés és 
villámvédelmi)  is.  Javaslatot  tesz  a  társasház  műszaki  állapotával  kapcsolatban  felmerült 
problémák megoldására,  nagyobb volumenű munkák esetében előzetesen külön árajánlatot 
szerez be.

Megbízott  a  pénz-  és  számlakezelés  során  a  kifizetések  időbeni  teljesítése  érdekében  a 
megbízó  érdekeit  figyelembe  vevő  gondossággal  jár  el.  A  számlák  jogosságát,  formai, 
tartalmi, értékbeni szabályosságát és helyességét ellenőrzi.

2.)  A  megbízott  éves  elszámolása  a  számviteli  szabályok  szerinti  könyvvezetés  és 
beszámoló alapján tartalmazza:

- a tervezett és tényleges kiadásokat költségnemenként és a közös költség megosztásának a 
szervezeti-működési szabályzatban megállapított szabálya szerinti bontásban, ezen belül 
az  üzemeltetési  kiadásokat,  valamint  a  karbantartásokat  és  a  felújításokat  az  elvégzett 
munkák részletezésében;

- a tervezett és tényleges bevételeket források szerint, ideértve a közösség javára még nem 
teljesített  –  lejárt  –  követelések  részletezését  és  a  behajtás  érdekében  megtett 
intézkedéseket is;

- a tárgyévhez tartozó, a közösség egészét terhelő kötelezettségeket, továbbá
- a közös költséghez való hozzájárulás előírását és teljesítését – tulajdonostársak nevének 

feltüntetésével  –  a  külön  tulajdonban  lévő  lakások  és  nem  lakás  céljára  szolgáló 
helyiségek szerinti bontásban;

- A közös tulajdonnal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat költségnemenként.

Az  éves  elszámolás  elfogadása  esetén  a  közgyűlés  a  megbízott  tárgyévi  ügykezelő 
tevékenységét jóváhagyja, részére a felmentvényt megadja.

4.) A megbízott jelzálogjog bejegyzésének elrendelésével kapcsolatos jogosítványai:
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A megbízott mint közös képviselő a Szervezeti Működési Szabályzatnak a törvény 31. §-ában 
foglaltakon  alapuló  felhatalmazása  alapján  jogosult  határozatával  közvetlenül,  közgyűlés 
összehívása nélkül a legalább hat hónapnak megfelelő közös költség összegének befizetésével 
hátralékba  került  tulajdonostárs  külön  tulajdonának  és  a  hozzátartozó  közös  tulajdoni 
hányadának  jelzálogjoggal  való  megterhelését  elrendelni  a  hátralék  megfizetésének 
biztosítékául.  (ahol  nincs  SZMSZ  felhatalmazás:  A  közös  képviselő  határozati  javaslatot 
terjeszt  a  közgyűlés  elé  a  legalább  hat  hónapnak  megfelelő  közös  költség  összegének 
befizetésével  hátralékba  került  tulajdonostárs  külön  tulajdonának  és  a  hozzátartozó  közös 
tulajdoni  hányadának  jelzálogjoggal  való  megterhelését  elrendelő  közgyűlés  határozat 
meghozatala érdekében.) 

5.) Képviseleti jogkör

A megbízott mint közös képviselő jogosult a közösség képviseletének ellátására a bíróság és 
más hatóság előtt. E jogkörének korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan.

Megbízó képviseletében megköti a működtetéshez szükséges közüzemi, továbbá a társasház 
üzemeltetéséhez  szükséges  vállalkozói,  megbízási  szerződéseket  a  társasház  nevében.  A 
szerződésben foglaltak teljesítését ellenőrzi.

Gondoskodik a peres és egyéb jogvitás ügyekben, továbbá az esetlegesen szükségessé váló 
alapító okirat, szervezeti-működési szabályzat módosítása esetén a jogi képviselet - megbízási 
díj ellenében történő - ellátásáról.

6.) Bankszámla feletti rendelkezés

Jelen megbízási szerződés értelmében Megbízott ellátja a Megbízó üzemeltetési és felújítási 
számlái felett a rendelkezési jog gyakorlását Megbízó képviseletében, Megbízó Szervezeti – 
Működési  Szabályzatának  rendelkezései  alapján.  Amennyiben  Megbízó  ezzel  nem 
rendelkezik,  akkora  a  bankszámla  feletti  rendelkezési  jogra  az  idevonatkozó  közgyűlési 
határozat az irányadó.  

7.) Megbízott egyéb jogosítványai és kötelezettségei:

a.) A Társasház üzemeltetésével, felújításával kapcsolatos bárminemű munka megrendelése, 
bonyolítása a Megbízott feladata.

b.)  Megbízott  a  jelen  szerződésben  vállalt  közös  képviselői  feladatait  az  ide  vonatkozó 
hatályos  jogszabályok  betartásával,  a  tőle  elvárható  legnagyobb  gondossággal,  valamint  a 
szakmai előírások messzemenő betartásával köteles ellátni.

c.)  Megbízott  képviselője  a  Megbízó  nevében és  képviseletében gyakorolja  a  munkáltatói 
jogkört a Megbízó munkavállalói felett.

d.) Megbízott  a megbízásának kezdete előtti  időszak pénzügyi  és könyvelési,  nyilvántartás 
vezetési,  valamint  más  kötelezettség  vállalási  és  kezelési  tevékenységéért,  illetőleg 
mulasztásért nem terheli felelősség  és ilyen ügyekben nem képviseli a Megbízót bíróság vagy 
hatóság előtt. 
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e.)  Megbízott  tudomásul veszi,  hogy a megbízás kezdetet  előtti  időszak könyvvezetési  és 
nyilvántartási feladatainak pótlása külön megállapodás alapján történik.

IV.
Megbízási díj

1.)  Megbízottat  jelen  szerződés  III.  fejezetében  foglaltak  ellátásáért  a  közgyűlés  által 
Ft/hó/albetét összegben megállapított megbízási alapdíj díj illeti meg. 

2.) Jelen megbízási szerződés hatályba lépésének évében a megbízási alapdíj: ……….,-Ft 
+ ÁFA/hó/albetét.

3.) Amennyiben  Megbízó társasházában közös tulajdonban álló helyiségek bérleti szerződés 
útján hasznosításra kerülnek, úgy Megbízottat a mindenkori képviseleti díj egy albetétre jutó 
aktuális díja kerül a Megbízó felé elszámolásra. 

4.) Reklám szerződés kötés esetén, szerződésenként;
Amennyiben  a  Megbízott  feladata  reklámfelület  hasznosítására  is  kiterjed  -  ide  értve  a 
lehetséges  ügyfelek  felkutatását,  ajánlataik  kiközvetítését  -  és  a  Megbízó  a  Megbízott 
eredményes üzletszerzése révén köt a reklámfelület hasznosítása tárgyában bérleti szerződést, 
úgy egy évet meghaladó időtartamú szerződés esetén Megbízottat az egy éves nettó bérleti díj 
10%-a + ÁFA illeti meg. Amennyiben a bérleti szerződés időtartama egy évnél rövidebb, úgy 
Megbízottat az egy évhez viszonyított arányos időtartamnak megfelelő díjazás illeti meg. 

5.)  Jelen  szerződés  II.  fejezet  9.,  és  11.  pontjaiban  foglaltak  esetén  Megbízott  az  alap 
képviseleti díjon felül külön díjat jogosult felszámítani az alábbiak szerint: 

- a 9. pont esetében külön megállapodás alapján közgyűlés által elfogadott díj kerül 
érvényesítésre,

6.) A megbízási díj, a IV. fejezet 5. pontjában alkalmazott rezsióradíj, továbbá a fénymásolás 
címén érvényesített oldalankénti költség minden naptári év januárjában a KSH által közzétett 
inflációs rátával automatikusan emelkedik.

V.
A szerződés hatályba lépése

1.)  Jelen  szerződés  a  Megbízottat  mint  közös  képviselőt   megválasztó  közgyűlés  napján, 
illetőleg a közgyűlésen meghatározott időpontnak megfelelő napon lép hatályba.  

2.) Jelen  szerződést  a  közgyűlés  felhatalmazás  alapján  Megbízó  részéről  a  számvizsgáló 
bizottság elnöke, vagy ennek hiányában az ellenőrzési jogkörrel felruházott tulajdonostárs írja 
alá. 
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VI.
A szerződés megszűnése

1.) Jelen szerződés mindkét részről a rendes és a rendkívüli felmondás jogintézményének a 
gyakorlásával szűnik meg.

2.)  A felmondás  jogát  felek  egyaránt  közgyűlésen  gyakorolhatják.  A Megbízó esetében a 
felmondás kizárólag közgyűlési határozattal történhet.  
3.) A rendes és a rendkívüli felmondás egyaránt a jövőre nézve szünteti meg a felek között a 
jogviszonyt.  A jogviszony mindkét  esetben  a  felek  között  kölcsönös  elszámolás  után,  az 
iratok Megbízó részére történő átadása mellett  szűnik meg.  Az átadás -  átvételről  a felek 
írásbeli jegyzőkönyvet állítanak ki. Az átadás--átvétel helye Megbízott szolgálati helyisége. 

4.)  A rendkívüli  felmondás  jogát  a  felek  kizárólag  a  másik  szerződő fél  szándékos  vagy 
súlyosan  gondatlan,  minősített  kötelességszegése  esetén  gyakorolhatja.  Az  összes  egyéb 
esetben a szerződés csak rendes felmondással szüntethető meg.

5.) A jogviszonyt rendes felmondással mindkét fél bármikor indoklás nélkül megszüntetheti. 
A rendes felmondás esetén a felmondási idő 90 nap. A felek a felmondási időt naptári napban 
számítják.  A felmondási idő alatt Megbízott részére teljes díjazás jár.

6.) A felek a jogviszonyt a jövőre nézve, közös megegyezéssel is megszüntethetik. Ebben az 
esetben a jogviszony a felek között azon a napon szűnik meg, amelyben a felek egymással 
megállapodnak. A megállapodás alatt a közgyűlés ide vonatkozó határozatát kell érteni. 

7.) A jogviszony megszűnése előtt a felek kötelesek egymással a képviseleti díj tekintetében 
elszámolni, valamint Megbízott köteles a Megbízó iratanyagát a fentebb leírt módon részére 
átadni. 

VII.
Vegyes rendelkezések

1.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő illetve annak végrehajtásával 
kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket megkísérlik  egymás közötti  kölcsönös 
egyeztetéssel békés úton rendezni. Ezen törekvés eredménytelensége estén felek hatáskörtől 
függően  a  Pesti  Központi  Kerületi  Bíróság  illetve  a  Fővárosi  Bíróság  kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

2.) Jelen szerződében nem szabályozott kérdésekben elsősorban a társasházi törvény, valamint 
a Ptk. előírásai az irányadók.

Jelen szerződést a felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, …………………

    ………………………..                                                             .………………………
                Megbízó                                                                                  Megbízott
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