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Az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Egyesülete 

Aukciós szabályzata 

 

 

I. Az árverés szervezője 

 

Az árverés szervezője az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete (képviselő: 

Fehérváry Tünde, székhely: 5000 Szolnok, Besenyszögi út 17., nyilvántartási szám: 16-02-0002499) 

(Továbbiakban: Egyesület). 

 

 

II.  Az árverés bevételének jogosultja 

 

Az árverés bevételének jogosultja az Egyesület, illetve az a magánszemély vagy szervezet, akinek vagy 

amelynek javára az Egyesület az árverésből befolyt összeget egészében, vagy részben felajánlja. 

 

 

III. Az árverésben részt vevő személyek 

 

Az árverésben részt vehet minden 18. életévét betöltött, magyar vagy külföldi állampolgár természetes 

személy, illetőleg belföldi vagy külföldi illetőségű jogi személy. Az árverésben való részvételhez természetes 

személyek esetén a licitáló teljes neve, születési helye, születési ideje, email címe, postai címe, telefonszáma; 

jogi személyek esetén a licitáló teljes neve, a törvényes képviselője teljes neve, születési helye, születési ideje, 

e-mail címe, postai címe, telefonszáma megadása szükséges. Az árverésben részt vevő természetes személy, 

illetve jogi személy esetén annak képviselője kijelenti, hogy az általa megtett tét ellenértéke a rendelkezésére 

áll.  

 

 

IV. Az árverés meghirdetése 

 

Az Egyesület az árverést annak első napjától számítva legalább nyolc nappal előtte meghirdeti. A hirdetményt 

az Egyesület a honlapján (www.enisvagyok.hu) teszi közzé.  

 

A hirdetménynek tartalmaznia kell: 

• Az Egyesület nevét és székhelyét; 

• Az árverés helyszínét és időpontját (elektronikus árverés esetén a linket, amelyhez tartozó internetes 

felületen az árverés résztvevői licitálni tudnak az árverésre bocsájtott tárgyakra); 

• Az árverésre bocsájtott tárgy vagy tárgyak (továbbiakban árverési tárgy) lényeges adatait, tulajdonságait; 

• Az árverési tárgy kikiáltási árát; 

• A vételár megfizetésének határidejét és módját. 

 

A vételár nem lehet alacsonyabb a kikiáltási árnál. 
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V. Az Egyesületnek, mint az árverés szervezőjének 

és az árverési vevőnek jogai és kötelezettségei 

 

Az árverési vevő az a résztvevő, aki az adott tárgyra az árverés befejezésekor a legmagasabb összegben licitált.  

Az árverési vevő köteles a felajánlott árat a hirdetményben megjelent módon és határidőn belül egy összegben 

kifizetni. Amennyiben nem fizeti ki az árverésen ígért összeget határidőn belül, úgy az árverési tárgy az 

Egyesület birtokában marad, vagy ha az Egyesület nem volt az árverési tárgy tulajdonosa, akkor az árverési 

tárgy visszakerül az eredeti tulajdonos birtokába. 

 

Amennyiben az árverési vevő határidőn belül egy összegben kifizeti az árverési tárgyra ígért összeget, az 

Egyesület köteles az árverési tárgyat abban az állapotban haladéktalanul az árverési vevő rendelkezésére 

bocsájtani, amelyben a tárgyat az árverés kezdetének időpontjában meghirdette. A jóhiszemű árverési vevő 

az árverési tárgyon akkor is tulajdont szerez, ha az Egyesület az árverési tárgynak nem volt a tulajdonosa.  

 

 

VI. Sikeres árverés 

 

A nyertes licitálót e-mailben értesítjük az árverés lezárása utáni munkanapon. A nyertes licitáló a vételárat 

Egyesületünk bankszámlaszámára fizeti meg az árverés lezárása után legkésőbb 8 nappal az alábbi adatok 

alapján: 

• Számlavezető bank: Erste Bank. 

• Számlaszám: 11600006-00000000-84800233. 

• Közlemény: Lezárult árverés nyertes licit. 

 

 

VI. Sikertelen árverés 

 

Amennyiben az árverésre nem érkezik ajánlat, mely elérné az adott árverési tárgyra megállapított kikiáltási 

árat, az árverés sikertelennek minősül.  Sikertelen árverés esetén az árverési tárgy az Egyesület birtokában 

marad, vagy ha az Egyesület nem volt tulajdonos, akkor visszakerül az eredeti tulajdonos birtokába. 

 

 

VII. Felelősség az árverési tárgy megsemmisülése vagy károsodása esetén 

 

Amennyiben az árverési tárgy az árverés tartama alatt megsemmisül, arra tovább nem lehet licitálni. 

Elektronikus árverés esetén a megsemmisült tárgy adatait törölni kell arról az internetes felületről, melyen az 

árverés történik. Amennyiben az árverési vevő kifizette az árverési tárgy vételárát, és az árverési tárgy az 

Egyesület birtokában semmisült meg, az Egyesület a teljes összeget visszafizeti. Az Egyesület mentesül a 

visszafizetési kötelezettség alól, amennyiben bizonyítja, hogy az árverési tárgy megsemmisüléséhez az árverési 

vevő vagy harmadik fél magatartása vezetett. 
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Amennyiben az árverési tárgy az árverés időtartama alatt károsul, az Egyesület dönthet: vagy megszünteti a 

tárgyra való licitálás lehetőségét (elektronikus árverés esetén törli az adatait a felületről), vagy a résztvevőket 

tájékoztatja az értékcsökkenés okáról, és csökkentett áron kísérli meg az árverési tárgyat értékesíteni. 

Amennyiben az árverési tárgy akkor károsul, amikor még az Egyesület birtokában van, de az árverési vevő már 

megfizette a vételárat, úgy megállapodás szerint az árverési vevő elállhat az adásvételtől, és az Egyesület a 

teljes összeget visszafizeti, vagy a vételár arányos részének visszafizetésével az árverési tárgyat az árverési vevő 

rendelkezésére bocsátja. 

 

Amennyiben olyan árverési tárgy károsodik vagy semmisül meg, mely nem képezte az Egyesület tulajdonát, 

akkor az Egyesület az árverési tárgy eredeti tulajdonosának megfelelő mértékű kártérítést fizet. Az Egyesület 

mentesül a kártérítés-fizetési kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy az árverési tárgy megsemmisüléséhez vagy 

károsodásához az eredeti tulajdonos vagy harmadik személy magatartása vezetett. 

 

 

VIII. Személyes adatok kezelésére és az 

adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 

 

Elektronikus árverés esetén a beérkezett licitek alapján szerzett adatok, információk feldolgozója és kezelője 

az Egyesület. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és feldolgozó, vagyis az Egyesület fér hozzá. Az Egyesület 

az aukcióhoz kapcsolódóan az árverés lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése 

érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli. A regisztráció során természetes személy vagy jogi 

személy törvényes képviselője esetén rögzítésre kerül a licitáló neve, születési helye, születési ideje, e-mail 

címe, postai címe, telefonszáma. Az árverésben részt vevő licitálók részvételükkel automatikusan tudomásul 

veszik és elfogadják a licit hivatalos szabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy - 

az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a licitáló a hozzájárulást 

az adatkezelés tekintetében az aukcióban való részvétellel, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával 

adja meg; - a legnagyobb összeget ajánló licitáló adatait, a nevét az Egyesület nyilvánosságra hozhatja a 

weboldalán. 

 

 

IX. Záró rendelkezés 

 

Jelen aukciós szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései irányadóak. 
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