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Engedményezési megállapodás 

 
 
mely létrejött egyrészről  
Név:  
Lakcím:  
Adószám:  
Szig. szám:  
Bankszámlaszám:  
mint engedményező 
 a továbbiakban: Engedményező, 
 
másrészről az  
 
Dante International Kft. 
Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 
Cégjegyzékszám: 01-09-727285 
Adószám: 13282156-2-42 
mint engedményes 
a továbbiakban: Engedményes, 
 
közösen együtt, mint Felek/Szerződő Felek között, az alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételek szerint: 

 

  
 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy Engedményezőnek ………………………. Ft 
(azaz……………………..forint) követelése áll fenn ……………………………………….. (név, 
lakcím), mint Kötelezettel (a továbbiakban: Kötelezett) szemben abból kifolyólag, 
hogy Engedményező a www.vatera.hu elektronikus kereskedelmi portálon (a 
továbbiakban: Vatera vagy Piactér) vásárolt Kötelezettől, mint eladótól egy 
………………………………………(terméket), ennek (piactérbeli terméklapján) meghatározott 
vételárát/legmagasabb licit árát (……………………………………forintot) az Eladónak 
megfizette, azonban a terméket az eladótól nem kapta meg. 

2. Jelen megállapodás aláírásával Engedményező az 1. pontban meghatározott 
követelést (az azt biztosító mellékkötelezettségekkel együtt) Engedményesre 
engedményezi, aki jelen megállapodás aláírásával az engedményezést elfogadja. 

3. Szerződő felek rögzítik, tudomással bírnak arról, hogy az engedményezéssel az 
Engedményes az Engedményező, mint (régi) jogosult helyébe lép, és átszállnak rá a 
követelést biztosító zálogjogból és kezességből eredő jogok, valamint a 
kamatkövetelés is. 

4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Engedményes az engedményezés 
ellenértékeként az 1. pontban megnevezett terméknek Engedményező (Vevő) által a 
Kötelezett (Eladó) részére megfizetett árát fizeti meg azzal, hogy amennyiben ez az ár 
magasabb, mint 100.000,- Ft. (azaz százezer forint), úgy Felek megállapodása alapján 
Engedményes 100.000,- Ft.-ot (azaz százezer forintot) fizet Engedményezőnek az 
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engedményezés ellenértékeként.  
5. Szerződő Felek rögzítik továbbá, tudomásuk van arról, hogy a Kötelezett az 

Engedményessel szemben érvényesítheti azokat a kifogásokat és beszámíthatja 
azokat az ellenköveteléseket, amelyek Engedményezővel szemben az értesítéskor 
már fennállt jogalapon keleztek. 

6. Szerződő Felek rögzítik, hogy Engedményezőnek az 1. pontban meghatározott 
követelést illetően Engedményessel szemben a Kötelezett szolgáltatásáért kezesi 
felelőssége nem áll fenn. 

7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Engedményező jelen szerződés aláírásával 
egyidejűleg átadta Engedményes részére az 1. pontban megjelölt követeléshez 
esetlegesen kapcsolódó valamennyi birtokában lévő okiratot és információt, aki 
annak átvételét jelen szerződés aláírásával elismeri.  

8. Felek megállapodnak, hogy az Engedményező ezen túlmenően is Engedményes 
rendelkezésére bocsátott valamennyi olyan információt, amely az 1. pontban 
megjelölt követelés érvényesítéséhez kapcsolódik és ahhoz szükséges. 

9. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
rendelkezései az irányadók. 

 
Jelen megállapodást, mint engedményezési okiratot a Felek elolvasást és értelmezést 
követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.  
 
 
Budapest, 20... ...........………………. 

 
 
………………………....................              ................................................. 
          Engedményező                                       Dante International Kft. 

Engedményes 

       

 

 
 


