Magyar Aranykereskedő Zrt.
1137 Budapest XIII. kerület, Vígszínház utca 5.
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 10:00 - 17:00
+36-1-792-1552
info@magyararanykereskedo.hu
www.magyararanykereskedo.hu
Cégjegyzékszám: 01-10-047145 Adószám: 23475636-2-41 NEHITI engedély: 6772/4/2014
CIB Bank: 10700543-48880800-51100005

ÁRVERÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. Értelmező rendelkezések
A jelen szerződésben használt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
A szerződés hatálya: Jelen szerződés (ÁSZF) hatálya kiterjed mindazokra, akik magukat a
meghirdetett nyilvános árverésre Licitálóként regisztrálták, valamint nyilvános és online árverés
párhuzamos tartása esetén online Licitálóként regisztrálták magukat.
Ajánlati biztosíték: online Licitáló a licitálni kívánt Tétel Kikiáltási ára tíz (10) százalékának megfelelő
biztosítékot fizet Eladónak. Több Tételre történő licitálás esetén online Licitáló minden Tétel
vonatkozásában köteles az Ajánlati biztosítékot szolgáltatni. Licitáló választhatja a VIP státuszt, ebben
az esetben minden tételre jogosult licitálni. VIP státusz biztosítéki összege 300.000.- Forint vagy 1000
EUR. Amennyiben adott Tétel tekintetében az online Licitáló Árverési vevővé válik, az Ajánlati
biztosítékot az adott Tételre vonatkozóan, mint foglalót ajánlja fel és a szerződés teljesülése esetén a
Teljes vételárba beszámít.
Árverési jutalék: Az az összeg, amelyet az adott Tételre sikeres licitálása esetén az Árverési vevő a
Leütési áron felül megfizet az Eladó részére, melynek mértéke a Leütési ár húsz (20) százaléka.
Árverési vevő: Az a Licitáló, aki legalább egy Tétel tekintetében ajánlatával a legmagasabb Leütési
árat kínálja a Tételért, amelyet az Árverésvezető elfogad és leütéssel visszaigazol, ezáltal
jogosultságot szerezve és kötelezettséget vállalva a Tétel megvásárlására.
Árverésvezető: Az Eladó által az árverés lebonyolítására megbízott személy.
Beadó: Az a természetes vagy jogi személy, aki a Tétel tulajdonosaként megbízza az Eladót a Tétel
árverés keretein belül történő értékesítésére.
Eladó: A Magyar Aranykereskedő Zrt., mint az árverést szervező és lebonyolító jogi személy.
Iroda: A Vígékszer elnevezésű ékszerüzlet (1137 Budapest, Vígszínház utca 5).
Katalógus: Eladó a meghirdetett árverésen szereplő Tételekről Katalógust ad ki, amelyben a beadott
Tétel fényképes illusztrációja, azonosító száma és leírása található meg. Eladó a Katalógust postai
úton díjmentesen bocsájtja rendelkezésre a megjelenést megelőzően regisztrált Licitálók számára. A
megjelenést követően regisztrált Licitálók a Katalógust a regisztrációt követően személyesen az
Irodában vagy legkésőbb a meghirdetett árverés napján, a helyszínen díjmentesen átvehetik. A
Katalógusban szereplő leírások az Eladó, valamint nemzetközileg elismert partnereinek (HRD, IGI,
GIA, GRS) szakértői véleményét tükrözik, amelyek a Tétel tárgyilagos, szakszerű és pontos
meghatározását szolgálják és segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a Licitálók maguk alakíthassák ki
véleményüket a beadott Tételt illetően.
Kikiáltási ár: Az a legalacsonyabb ár, amelyen a Tétel Beadója hajlandó eladni a beadott Tételt. Az
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első vételi ajánlat megegyezik a Tétel Kikiáltási árával.
Leütési ár: Az árverésre bocsátott Tételre legmagasabb árajánlatot tevő Licitáló vételi ajánlatának
szóbeli elfogadásával és az elfogadás leütéssel történő visszaigazolásával véglegessé vált vételár. A
Leütési ár nem azonos a Teljes vételárral.
Leütési jegyzőkönyv: Árverési vevő sikeres vételi ajánlatáról Eladó jegyzőkönyvet készít. A Leütési
jegyzőkönyv tartalmazza az adott árverésem az Árverési vevő által tett összes sikeres vételi ajánlatot.
A Leütési jegyzőkönyvben szerepel az árverés dátuma és azonosítója, az Árverési vevő tárcsaszáma, a
Tétel sorszáma, a Kikiáltási ára, a Leütési ár és a Teljes vételár, a fizetési határidő, az Árverési vevő
neve, címe, elérhetősége.
Licitáló: Az a természetes személy, aki regisztrált tárcsával, Vételi megbízáshoz vagy online árverési
azonosítóhoz kapcsolt tárcsa számmal rendelkezik és ezáltal jogosultságot szerzett arra, hogy az
eladásra kínált Tételre licitáljon, vételi ajánlatot tegyen.
Licitáló tárcsa: A Licitáló azonosítására szolgáló, sorszámmal ellátott tárcsa. Online Licitáló esetén az
azonosító jel egy lefoglalt Licitáló tárcsa száma.
Licitlépcső: A Tétel Leütési ára az előző vételi ajánlat elfogadását követően, előre megállapított
mértékben, az alábbi táblázat alapján emelkedik.
Leütési ár-tól (Forint)
Leütési ár-ig (Forint)
Emelkedés mértéke (Forint)
50.000.5.000.50.000.200.000.10.000.200.000.500.000.20.000.500.000.1.000.000.50.000.1.000.000.2.000.000.100.000.2.000.000.5.000.000.200.000.5.000.000.10.000.000.500.000.10.000.000.20.000.000.1.000.000.20.000.000.50.000.000.2.000.000.50.000.000.5.000.000.Teljes vételár: A Leütési ár és az Árverési jutalék összege. A Teljes vételárra nem kerül felszámításra
sem jutalék sem adó.
Tétel: Olyan, az Eladó által árverésre alkalmasnak ítélt, az árverésen belül önálló licitre bocsátható
ékszer, ékszerkollekció vagy egyéb tárgy, amelyet a Licitáló az árverés előtt személyesen
megtekintett és a megtekintett állapot ismeretében tesz rá vételi ajánlatot
Vételi megbízás: Licitáló a Tétel sorszámának, rövid leírásának és a maximális Leütési árnak
a megjelölésével megbízza Eladót, hogy nevében, adott Tételre vételi ajánlatot tegyen és
adásvételi szerződést kössön. A licitálók száma és a licitek sorrendje előre nem ismert ezért
nem garantálható, hogy egy megbízás a maximális megbízási áron teljesülni fog. Megbízó
tudomásul veszi, hogy másik Licitáló az általa adott legmagasabb megbízási áron Árverési
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vevővé válhat, és így a megbízásának teljesülése nem garantálható. Garantált az, hogy egy
megbízási összegnél alacsonyabb áron nem válhat Árverési vevővé másik Licitáló.
Vételi biztosíték: Teljes vételár húsz (20) százalékának megfelelő összeg, mint foglaló.
2. Regisztráció az árverésre
2.1. Regisztráció a személyes licitálásra
A meghirdetett árverésen az a Licitáló vehet részt és tehet vételi ajánlatot, aki az árverés előtt vagy
időtartama alatt regisztrált és Licitáló tárcsával rendelkezik. Regisztrációra a meghirdetett árverés
kezdetét megelőzően személyesen az Irodában van lehetőség. Az árverés alatt a regisztráció az
árverés helyszínén biztosított.
A regisztráció során meg kell adni a Licitáló nevét, születési dátumát és helyét, anyja nevét,
állampolgárságát, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát és e-mail címét.
Külföldi Licitáló esetében a személyes adatokon felül meg kell adni az úti okmány vagy tartózkodási
engedély számát és fel kell tüntetni a székhely vagy tartózkodási hely országát.
Jogi személy vagy más személy képviseletében eljáró Licitáló esetén a regisztrációhoz szükséges
csatolni az árverésen való részvételre feljogosító meghatalmazást vagy képviseleti jogosultságot
igazoló egyéb dokumentumot. Jogi személy képviseletében eljáró személy a regisztrációval elfogadja,
hogy a Teljes vételár megfizetéséért készfizető kezességet vállal.
A regisztráció feltétele, hogy Licitáló a Részvételi biztosítékot Eladónak megfizeti.
Licitáló a regisztráció során és azt követően, legkésőbb az árverést megelőző napig megbízhatja az
Eladót, hogy Vételi megbízás keretében az árverésen helyében eljárjon.
A regisztráció során a regisztrálni kívánó személy megadja az adatkezeléshez szükséges hozzájárulást.
A regisztráció során Licitáló megismeri és elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, amelyet aláírásával igazol.
2.2 Regisztráció online licitálásra
Eladó a nyilvános árverés élő közvetítésével a vételi ajánlat online megtételére is lehetőséget biztosít.
A vételi ajánlat online megtételéhez legkésőbb az árverés napján 13 óráig lehet regisztrálni és
jelentkezni a www.ekszeraukcio.hu oldalon.
Az online Licitáló a regisztrációval egyidejűleg köteles megfizetni az Ajánlati biztosítékot. Az
árverésen csak az az online Licitáló tehet érvényesen vételi ajánlatot, akinek Ajánlati biztosítéka az
árverés kezdetéig jóváírásra került Eladó bankszámláján.
A regisztráció véglegesítésével online Licitáló kijelenti, hogy ismeri és elfogadja az ÁSZF
rendelkezéseit.
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3. A Tételek megtekintése
Eladó a Katalógusban szereplő Tétel személyes megtekintését az Irodában, az árverés időpontját
megelőző egy hónapon keresztül nyitva tartási időben biztosítja. Licitáló kijelenti, hogy az árverést
megelőzően a Tételt megtekintette, annak állapotát megismerte és vételi ajánlatát annak
ismeretében teszi. A szerződés aláírásakor, vagy online szerződés elfogadásakor az Árverési vevő a
megtekintést elismeri, utóbb a megtekintésre vétel tényét nem vitathatja.
4. Az árverés folyamata
Az árverést az Árverésvezető nyitja meg, vezeti és zárja le.
Az árverés során felmerülő kérdésekben az Árverésvezető jogosult dönteni. Az Árverésvezető
jogosult dönteni az árverésen résztvevők között felmerült vitás kérdésekben. Árverésvezető döntését
a résztvevők magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik és teljesítik az abban foglaltakat. Az
Árverésvezető döntése ellen kifogásnak, fellebbezésnek nincs helye.
Az Árverésvezető a Tételeket a Katalógusban megjelölt sorrendben bemutatja és kihirdeti a Kikiáltási
árat. A Katalógus sorrendjétől az Árverésvezető eltérhet.
A Licitálók a tárcsa számmal ellátott oldalának az Árverésvezető felé történő határozott és
érzékelhető felmutatásával tesznek vételi ajánlatot.
Az online Licitálók a regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó használatával történő
bejelentkezést követően az élő árverés közvetítésére szolgáló internetes oldalon vesznek részt az
árverésen és azon keresztül adhatnak érvényes vételi ajánlatot.
Az Árverésvezető a vételi ajánlatot szóban fogadja el és a Licitlépcsőnek megfelelően megemelt ár
kikiáltásával felhívja a Licitálókat a megemelt árnak megfelelő vételi ajánlat tételére. A korábban tett
vételi ajánlat hatálya megszűnik, ha más Licitáló magasabb vételi ajánlatot tesz.
Vételi megbízás esetén Árverésvezető az ajánlatot a Licitlépcsőnek megfelelően jelzi és képviseli a
Vételi megbízást.
Az online Licitálók tárcsa száma és vételi ajánlata az élő árverésen Licitálók és az Árverésvezető
számára jól látható kivetítőn jelenik meg. Árverésvezető az online érkezett vételi ajánlatot az
árverésen ismerteti. Az online Licitálók személyazonossága a nyilvános árverésen titkos.
Amennyiben a Tételre nem érkezik további vételi ajánlat, az Árverésvezető három rákérdezést
követően az ajánlat szóbeli elfogadásával és az elfogadás leütéssel történő visszaigazolásával
elfogadja a Leütési árat. Árverési vevő ajánlati kötöttsége az ajánlat Árverésvezető általi
elfogadásával keletkezik és a Teljes vételár szolgáltatásáig fennmarad.
Az Árverési vevő a Katalógusban szereplő utolsó Tétel leütését követően kérheti a korábban le nem
ütött Tétel(ek) ismételt árverezését. A Tétel ismételt árverezését az Árverésvezető engedélyezi és
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rendeli el.
Tilos az árverésen olyan magatartás tanúsítása, amely a Tétel kedvezőbb áron való megszerzésére
vagy Leütési árának szabálytalan felverésére irányul.
Tilos a licitáló tárcsa átadása másik személynek. A licitáló tárcsa átadásából keletkező kárt a tárcsát
regisztráló Licitáló köteles megtéríteni.
Ittas vagy bódult állapotban lévő személy nem vehet részt az árverésen.
Szerződésszegő magatartást tanúsító személy kizárható az aktuális és a jövőben megrendezésre
kerülő árverésekből vagy az árverésen történő részvétele emelt összegű Részvételi biztosíték
nyújtásához köthető.
Az adásvételi szerződés az Árverési vevő és az Eladó között a Tétel Árverésvezető általi leütésével jön
létre.
Eladó az Árverési vevőnek Leütési jegyzőkönyvet készít. Árverési vevő aláírásával igazolja, hogy a
Leütési jegyzőkönyvben szereplő Tétel(ek) tekintetében Árverési vevőnek minősül, a benne szereplő
Leütési ár(ak) és a Teljes vételár a valóságnak megfelel, egyúttal kötelezettséget vállalat arra, hogy a
Teljes vételárat az előírt határidőben megfizeti.
5. A Teljes vételár megfizetése
Az Árverési vevő választása szerint köteles a Tétel(ek) Teljes vételárát vagy a Vételi biztosítékot az
árverés helyszínén haladéktalanul az Eladónak megfizetni.
Ha az Árverési Vevő a Leütési jegyzőkönyv aláírását vagy a Vételi biztosíték kifizetését megtagadja,
Eladó jogosult az adásvételtől elállni és a Teljes vételár tizenöt (15) százalékának megfelelő
meghiúsulási kötbért követelni és kiterhelni Árverési vevőre.
Árverési vevő a Vételi biztosíték nyújtását követően a Teljes vételárból fennmaradó részt az árverés
időpontjától számított három (3) munkanapon belül köteles megfizetni. Amennyiben Árverési vevő a
Teljes vételárat határidőben nem fizeti meg, Eladó jogosult a Teljes vételár egy (1) százalékának
megfelelő napi késedelmi kötbért felszámolni. Abban az esetben, ha az Árverési vevő a Teljes
vételárat tizenöt (15) munkanapon belül nem fizeti meg, Eladó jogosult az adásvételtől elállni és
további tizenöt (15) százalék meghiúsulási kötbért felszámolni és kiterhelni Árverési vevőre.
Eladó jogosult a már rendelkezésére bocsátott biztosítékok összegét akár a késedelmi, akár a
meghiúsulási kötbér összegébe beszámítani.
A háromszázezer (300 000) forintot meghaladó összegű ügylet esetén Eladó névre szóló számlát állít
ki, valamint a pénzmosásról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltak alapján rögzíti a
személyazonosító adatokat. Eladó jogosult az Árverési vevő személyi igazolványát és lakcímkártyáját
a személyazonosító adatok rögzítése érdekében elkérni.
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6. A Tétel átadása
Az Árverési vevő a Tétel tulajdonjogát a Teljes vételár megfizetését követően szerzi meg. Eladó
fenntartja a tulajdonjogát a Tételre a Teljes vételár megfizetéséig.
A Tétel átvehető az árverés helyén az árverés ideje alatt, amennyiben Árverési vevő a Teljes vételárat
a helyszínen kifizeti. Az Árverési vevő a Tételt az árverés időpontjától számított tizenöt (15)
munkanapon belül köteles átvenni vagy gondoskodni annak elszállításáról. Amennyiben Árverési
vevő a Tételt tizenöt (15) munkanapon belül nem veszi át vagy nem gondoskodik annak
elszállításáról, Eladó jogosult tárolási költséget felszámolni, amelynek mértéke a Teljes vételár
összegének egy (1) százaléka naponta.
7. Felelősség
Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendezésre kerülő árverés időpontja ne
változzon, de az árverés időpontja módosításának vagy az árverés elhalasztásának jogát fenntartja.
Eladó fenntartja a jogot, hogy a Katalógusban szereplő Tételt visszavonja. Eladó az árverés
meghirdetését vagy az árveréssel kapcsolatos változásokat a www.ekszeraukcio.hu internetes
oldalon, valamint a megadott elektronikus levelezési címre küldött értesítés útján teszi közzé.
Eladó felelősséget vállal arra, hogy a meghirdetett Tétel a Katalógusban megadott leírásnak megfelel.
Eladó nem vállal felelősséget a Tétel olyan hibáiért és hiányosságaiért, amelyek a Tétel bevizsgálása
során nem állapíthatóak meg.
Eladó lehetőségei szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy a Licitáló személyesen is
megtekinthesse a Tételt. Licitáló saját kockázatára dönthet úgy, hogy nem él ezzel a lehetőségével.
Eladó a Tétel meg nem tekintéséből eredő károkért nem vállal felelősséget.
A Leütési ár a Licitálók nyilvános vételi ajánlatai alapján alakul ki. Eladó és az Árverésvezető mindent
megtesz annak érdekében, hogy a Leütési ár az árverés szabályainak megfelelően alakuljon ki. A
Leütési ár kialakulásáért Eladó nem tartozik felelősséggel. Eladó nem vállal kötelezettséget arra, hogy
ugyanazt a Tételt a későbbiek során árverésre bocsátja.
Eladó nem vállal felelősséget az előre nem látható technikai akadály miatt bekövetkező esetleges
károkért és költségekért. Amennyiben az online vételi ajánlat az internet szolgáltatás elégtelensége
vagy más előre nem látható technikai akadály miatt nem érkezik meg, az úgy tekintendő, mintha a
Licitáló nem adott volna érvényes vételi ajánlatot a Tételre.
Eladó a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat zártan kezeli, azokat harmadik személynek
nem adja át és nem hozza nyilvánosságra. Ha a szerződő fél írásbeli nyilatkozatában hozzájárul az
adatainak megőrzéséhez, Eladó jogosult saját tevékenységével összefüggésben azokat marketing
célra felhasználni. Eladó megőrzi azokat a személyes adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály
kötelezi.
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8. Egyéb rendelkezések
A Tétel Kikiáltási árának meghatározása, a vételi ajánlat tétele és a teljesítendő pénzügyi
szolgáltatások teljesítése Forintban (HUF) történik. Eladó a Katalógusban a Kikiáltási árat –
tájékoztató jelleggel – Euróban (EUR) is közzéteszi. A Teljes vételár egészben vagy részben kifizethető
Euróban (EUR) is az árverés napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett
középárfolyamon átszámolva.
A megvásárolt Tétel használt terméknek minősül, így a Tétel Teljes vételára nem tartalmaz ÁFA-t,
ezért az Árverési vevő nem jogosult a kapott számlával ÁFA visszatérítést igényelni.
Az ÁSZF-ben nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései irányadóak. Jogvita esetére a felek magyar joghatóságot kötnek ki.
A megrendezésre kerülő árverés helyszíne:

www.ekszeraukcio.hu oldalon közzétett helyszín

A megrendezésre kerülő árverés dátuma és kezdő időpontja:

www.ekszeraukcio.hu oldalon közzétett időpont

A megrendezésre kerülő Ékszer aukció - árverés
azonosító száma:

www.ekszeraukcio.hu oldalon közzétett azonosító

Aláírásommal kijelentem, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismertem és elfogadom.
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