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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a Magyar Aranykereskedő Zrt. (Megbízott), másrészről a szerződés
elválaszthatatlan részét képező, a beadott Tételek meghatározását és leírását tartalmazó mellékleten
(Tárgyfelvételi lapon) szereplő természetes személy (Megbízó, továbbiakban együttesen: Felek)
között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel.
1.

A szerződés tárgya, hatálya

A megbízási szerződés tárgya a Megbízó birtokában álló ékszer, ékszerkollekció vagy egyéb tárgy
(Tétel) Megbízott által szervezett nyilvános vagy online árverésen történő értékesítése.
A megbízás időtartama a szerződés aláírásának napjával kezdődik és a Tétel sikeres értékesítése
esetén a Megbízónak fizetendő vételár (Vételár) Megbízónak történő kifizetéséig, míg a Tétel
sikertelen értékesítése esetén a Tétel Megbízónak való visszaszolgáltatásáig tart.
2.

A Tétel beadására vonatkozó szabályok

2.1.

A Megbízó kötelezettségei

A Megbízó a Tétel eredetiségéért szavatosságot vállal. A szerződés aláírásával Megbízó anyagi és
büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti és aláírásával igazolja, hogy az általa beadott Tétel a saját
tulajdona, felette kizárólagos rendelkezési joga van és a Vételárra kizárólagosan jogosult.
Amennyiben a Megbízó nem azonos a tulajdonos személyével, akkor rendelkeznie kell
meghatalmazással vagy megbízással. A Tétel értékesítésére szóló meghatalmazás vagy megbízás
esetén Megbízó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Tételt jogszerűen birtokolja és jogosult
értékesíteni.
A meghatalmazáshoz vagy megbízáshoz szükséges dokumentumok:






Természetes személy meghatalmazó/megbízó esetén a meghatalmazó/megbízó és a
meghatalmazott/megbízott személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának,
lakcímkártyájának és adókártyájának fénymásolata aláírva.
A meghatalmazást/megbízást aláírásukkal ellátó tanúk személyazonosításra alkalmas
hatósági igazolványának fénymásolata aláírva.
Jogi személy képviseletében eljáró természetes személy esetén a jogi személy
cégjegyzékszáma és adószáma.
A meghatalmazásból/megbízásból ki kell tűnnie annak céljának és terjedelmének, így
tartalmaznia kell különösen a Tétel konkrét meghatározását, valamint azt a tényt, ha a
meghatalmazott/megbízott jogosult a Tétel Vételárát átvenni.

A Megbízó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a beadott Tétel származása nem köthető
bűncselekmény elkövetéséhez.
Megbízó a szerződés aláírásának napján adja át a Tételt és egyben vállalja, hogy a Tétel magyar
fémjelzéssel való ellátásának költségét, amennyiben az nem található meg rajta, nevére szóló számla
ellenében az aláírással egyidejűleg megtéríti.
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Megbízó a tétel fényképezésének költségét 3.500.- +áfa, összesen 4.445.- / tétel, az elszámolás
napján fizeti meg a megbízottnak. Az el nem kelt tételek fényképezési költsége megbízottra hárúl.
Megbízó a Tárgyfelvételi lap aláírásával kijelenti, hogy az abban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
Utólag a tárgyak mennyiségét, eredetiségét vagy minőségét Megbízó nem jogosult vitatni. Megbízó
hozzájárul, hogy az általa beadott Tételről a Megbízott az értékesítés céljából fénykép(ek)et készítsen
és azokat közzétegye a Katalógusban, saját honlapjain valamint egyéb kereskedelmi felületeken.
2.2.

A Megbízott kötelezettségei

Megbízott az átvételkor köteles ellenőrizni a Tétel eredetiségét és fémjelzettségét. Megbízott a
tárgyak állapotát, a drágakövek minőségét és mennyiségét a Tárgyfelvételi lapon a tárgyleírás
rovatban rögzíti.
A Tétel(ek) átvételét követően Megbízott kártérítési, megtérítési felelősséggel tartozik az átvett
Tétel(ek) vonatkozásában a megállapított Kikiáltási ár mértékéig.
A beadott Tételt Megbízott egy árverésen történő értékesítés erejéig veszi át, amely árverés
időpontját és módját a Tárgyfelvételi lap tartalmaz. Megbízott köteles a beadott Tételt a
Tárgyfelvételi lapon megjelölt árverésen vételre felajánlani.
3.

A Tétel értékesítése

Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Tételt a Megbízott, választása szerint, nyilvános vagy online
árverésen értékesítse. Megbízott a saját nevében a Megbízó javára a Kikiáltási áron kezdi el a Tétel
értékesítését.
A Tételt a Megbízó az árverés előtt csak akkor válthatja vissza, ha a Megbízott szolgáltatásainak
megtérítését fedezendő, a Tétel Kikiáltási árának tíz (10) százalékát, de maximum egyszázhuszonhétezer (127 000) Forintot, mint meghiúsulási kötbért átutalással vagy készpénzben a
Megbízottnak megfizet.
Felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat a Tétel értékesítése során megilleti a belépés joga.
Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó nem jogosult az általa beadott Tételre az árverésen
vételi ajánlatot tenni.
Ha a Megbízott a Tételt sikeresen értékesítette, akkor az értékesítésről az árverést követően
haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül értesíti Megbízót a Tárgyfelvételi lapon feltüntetett
módon.
A Tétel sikertelen értékesítésének esetére Megbízó előzetesen hozzájárulását adja ahhoz, hogy az
Árverési vevő kérelmére az Árverésvezető a Tételt, ugyanazon árverés keretein belül ismét árverésre
bocsájthassa.
Megbízó tudomásul veszi és aláírásával elfogadja, hogy a kizárólag online tartott árverés esetén a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)
Kormányrendelet (Rendelet) alapján a Tételre legmagasabb áron ajánlatot tevő vevőt (Árverési vevő)
a Tétel átvételének napjától számított 14 napon belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg.
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4.

Az elszámolásra vonatkozó szabályok

A Tétel értékesítéséről Megbízott a Megbízó nevére szóló vételi jegyet, az Árverési vevő nevére saját
nevében számlát állít ki.
A Tétel sikeres értékesítése esetén a Vételár mértéke az Árverési vevő vételi ajánlatának
elfogadásával és az elfogadás leütéssel történő visszaigazolásával kialkudott árnak (Leütési ár) az
értékesítésért a Megbízottat megillető díjjal (Értékesítési jutalék) csökkentett mértéke.
Az Értékesítési jutalék mértéke a Tétel Leütési árának a tíz (10) százaléka.
Az Értékesítési jutalék összegét a Megbízott jogosult levonni a Tétel Leütési árából.
A Megbízott a Megbízónak járó Vételárat, amennyiben az Árverési vevő azt részére határidőben
megfizette, a Tárgyfelvételi lapon feltüntetett, az árverést követő négytől tizenöt (4-15) munkanapon
belül, a Megbízó által választott módon megfizeti. A készpénzes kifizetés helye minden esetben a
1137 Budapest, Vígszínház u. 5. szám alatt található Vígékszer elnevezésű üzlet.
A Tétel kizárólag online értékesítése esetén, amennyiben Árverési vevő nem élt a Rendeletben foglalt
elállási jogával, és a vételárat határidőben megfizette, Megbízott a Tétel értékesítését követő húsz
(20) munkanapon belül fizeti meg a Vételárat a Megbízónak. Amennyiben az Árverési vevő él a
Rendeletben foglalt elállási jogával, akkor a Tétel a Megbízónak visszajár.
Amennyiben a beadott Tétel a Megbízónak visszajár, azt köteles a Tárgyfelvételi lapon feltüntetett
időtartamban átvenni. Ha Megbízó a megjelölt időtartam alatt a Tételt nem veszi át, Megbízott
jogosult tárolási díjat felszámolni, amelynek mértéke a Tétel Kikiáltási árának egy (1) százaléka
naponta.
5.

Egyéb rendelkezések

A Tárgyfelvételi lapon felsorolt Tétel(eke)t a Megbízó a Megbízottnak a szerződés megkötésével
egyidejűleg átadta. Megbízott a Tárgyfelvételi lap aláírásával a Tétel(ek) átvételét elismeri.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései az irányadóak.
Megbízó aláírásával kijelenti, hogy az Árverési szerződési feltételeket, valamint az Online árverési
szerződési feltételeket megismerte és rendelkezéseit elfogadja.
A Felek a szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.
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