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BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS 

 
Amely létrejött egyrészről a …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… (név, cím) 

mint Megbízó, másrészről a Hegyalja Kft. (Budaörs, 2040, Baross u.87.) mint Megbízott, 

Bizományos között az alábbi feltételekkel. 

1.) Felek a Megbízó termékeire vonatkozóan bizományosi értékesítésben állapodnak meg. A 
bizomány tárgyát képező termékek átvételét a Bizományos jelen szerződés  aláírásával 
igazolja, ennek során meghatározásra kerül a bizomány tárgyát képező termékek átadási ára. 
Az átvett termékeket a Bizományos a saját nevében, a Megbízó javára értékesíti (Ptk. 507§) 
kereskedelmi forgalomban. A bizomány tárgyát képező termékek tulajdonosa a Megbízó, 
azokra a Bizományos csak abban az esetben szerez tulajdonjogot, ha az átadási árral 
megegyező vételárat kiegyenlíti. 

2.) A bizományos az áru eladását követő első munkanapon köteles a megbízót értesíteni az eladás 
tényéről. A Megbízott a megállapodásnak megfelelően a Megbízó által kiállított számlát 
legkésőbb 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.  

3.) A 2008. április 1. után gyári bizományosi értékesítésre befogadott áruk eladása után a 
Megbízott csak az áru értékének 85%-ról kiállított számlát fogad el. 

4.) Bizományos a bizományban lévő termékeket a Megbízó kérésére köteles leltározás végett 
bemutatni. Megbízó bizományos üzletében a bizományos készletet ellenőrizheti. 
Bizományostól csak kifogástalan állapotban lévő árukat vesz vissza a Megbízó. Az átvétel 
után megsérült, nem megfelelő állapotban lévő termékeket a Bizományos köteles átadási áron 
megvásárolni a Megbízótól, mely kikötés az eredendően selejtes termékre nem vonatkozik.  

5.) A Megbízó fenntartja magának a jogot, hogy a bizományba átadott árukat bármikor 
visszakérje a Bizományostól, mely szándékát írásban kell közölni. 

6.) Amennyiben a bizományba leadott gyári alkatrészt az átadást követő 1 év (12 hónap) alatt a 
Megbízott/Bizományos nem tudja értékesíteni, úgy az visszaszállításra kerül a Megbízó 
részére. 

7.) Bizományos az átadott áruért teljes körű felelősséggel tartozik. 
8.) Jelen szerződés határozatlan ideig érvényes. 
9.) Bizományosnak az árukészletre vonatkozóan biztosítással kell rendelkeznie, olyan 

rendelkezéssel, hogy biztosítási esemény esetén a bizomány tárgyát képező termékek átadási 
árának erejéig a biztosítási díj a Megbízót illeti meg. 

10.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Fővárosi Bíróság rendelkezései az 
irányadóak. 
 
 Gyári szám Megnevezés Mennyiség Bruttó átvételi ár 

1 ………………… ……………………………….. …………… …………………. 
 

2 ………………… ……………………………….. ……………. …………………. 
 

3 ………………… ………………………………. 
 

…………….. ………………….. 

 
Kelt: .…………………………………………. 
 
 

……………………………………….                       ………………………………………. 
Megbízó                                                                    Megbízott, Bizományos 


