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ÁLTALÁNOS AUKCIÓS FELTÉTELEK 

 
I. Értelmező rendelkezések 

 
1. Aukciós Ház: BODÓ GALÉRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-048656, adószám: 
25413870-2-41, képviseli: Bodó János vezérigazgató), mint árverés szervezésével üzletszerűen 
foglalkozó jogi személy, mely az Árvereztetők megbízása alapján árverést rendez és szervez és 
vezet. 
 

2. Árverési vevő: olyan személy vagy szervezet, aki/amely személyesen vagy képviselője útján 
regisztrált tárcsával, avagy a jelen árverési feltételek IV. fejezete szerint távollévő árverési 
vevőként az árverési tételre vételi ajánlatot kíván tenni vagy tesz. 

 
3. Vevő: az Árverési vevő, akivel az adásvételi szerződés létrejön. 

 
4. Leütési vételár: Az Aukciós Ház által az adott tételre legmagasabb áron ajánlatot tevő Árverési 

vevő vételi ajánlatának elfogadásával és az elfogadás leütéssel történő visszaigazolásával kialakult 
ár, amely nem azonos a jelen árverési feltételekben meghatározott teljes vételárral. 

 
5. Teljes vételár: jogszabály alapján a leütési ár és az árverési jutalék, valamint esetlegesen a 

jogszabályok által előírt más adó vagy járulék együttes összege. 
 
6. Árvereztető: az árverési tárgyak/árverési tételek – tulajdonosai, vagy eladásra jogosultjai. 

 
7. Árverési tétel: az Aukciós Ház által az árverésre alkalmasnak talált, és az árverésen belül önálló 

licitre bocsátható tárgy vagy tárgycsoport 
 

II. Árverési tételek, Aukciós Katalógus 
 
1. Az Aukciós Ház az árverési tételekről aukciós katalógust (továbbiakban: Katalógus) ad ki. Az 

Árverési tételek az árverés előtti kiállításon is megtekinthetők. A Katalógus leírásai és az 
illusztrációk kizárólag azonosításra szolgálnak. Az árverési tételek Katalógusban történő leírása 
szakértők szubjektív véleményén alapszik. A Katalógus az Árverési tételek esetében csak azokra a 
hibákra és hiányosságokra hívja fel a figyelmet, amelyek jelentősen csökkenthetik az adott árverési 
tétel értékét. A Vevőknek saját maguknak kell – az árverést megelőzően – meggyőződniük az 
Árverési tételek állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásának. 

 
2. Az Aukciósház Katalógusai rendelkezésre állnak a kiállítás idejére a kiállítás helyszínén, illetve az 

árverés idejére az árverés helyszínén. Az Aukciósház fenntartja a jogot, hogy a Katalógusban 
szereplő egyes tételek árverésre bocsátását elhalassza, a Katalógusban szereplő kikiáltási árakat, 
valamint leírásokat, illetve a licitre bocsátás sorrendjét módosítsa vagy a Katalógusban szereplő 
egyes árverési tételek árverésre bocsátását visszavonja. Ezen esetekben az Aukciós Házzal 
szemben kár- vagy másféle igény és követelés nem érvényesíthető. Erre, illetve az értékesítésre 
kerülő árverési tételek sajátosságaira (használt jelleg, kor, stb.) tekintettel az Aukciós Ház nem 
vállal felelősséget az árverési tételek hibáiért, hiányosságaiért; az Árverési vevők az árverési tételek 
hibái miatt az árverést követően kellékszavatossági igényt nem érvényesíthetnek az Aukciós Házzal 
szemben. 

 
III. Árverésen való részvétel 
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1. Az árverésen személyesen részt venni kizárólag az akció megkezdése előtt– név, lakcím, e-mail 
cím és telefonszám szerint regisztrált – licitáló tárcsával lehet. A licitáló tárcsa annak a személynek 
adható át, akinek a neve, lakcíme, e-mail címe és telefonszáma rögzítésre került. A licitáló tárcsa, 
illetve az Árverési feltételek átvétele ráutaló magatartás arra nézve, hogy az Árverési vevő az 
Árverési feltételeket megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

 
IV. Távollevő Árverési Vevő 

 
1. Amennyiben az Árverési vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa 

adott vételi megbízás alapján az Aukciós Ház a távollevő Árverési vevő (megbízó) nevében teszi 
meg a vételi ajánlatokat. Vételi megbízást az Aukciós Ház a kiállítás ideje alatt fogad el. Kérjük, 
hogy vételi megbízásaikat az árverés kezdő időpontját megelőzően 24 órával Aukciós Ház 
székhelyére eljuttatni, vagy az info@bodogaleria.hu e-mail címre elküldeni szíveskedjenek. 

 
2. A vételi megbízás elfogadásához 20 % előleg befizetése szükséges (az összeg akkor tekinthető 

megfizetettnek amennyiben az Aukciós Ház bankszámláján jóváírásra került), amely sikertelen 
licitálás esetén visszajár. Ha a vételi megbízás sikeres (az Árverési tétel tekintetében az 
adásvételi szerződés a távollevő Árverési vevővel, mint Vevővel jön létre), az előleg összege, de 
legfeljebb a Teljes vételár 20%-a foglalónak számít, és az adásvételi szerződés teljesülése esetén 
a vételárba beszámít. A távollevő Árverési vevőre egyebekben (foglaló, vételár megfizetésének 
határideje, Árverési tétel átadása, stb.) a személyesen jelenlévő Vevőre vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni. Az Aukciósház az előlegtől külön megállapodás keretében eltérhet.  

 
3. Lehetőség van telefonon történő árverezésre is. Ebben az esetben bankgarancia szükséges. 

Amennyiben a hívott fél bármilyen oknál fogva nem elérhető, az esetlegesen felmerülő 
telekommunikációs problémákért az Aukciós Ház felelősséget nem vállal. Azonos összegű vételi 
megbízások esetén a korábban érkező vételi megbízást részesítjük előnyben. 

 
4. A telefonon történő licitálásra legkésőbb az árverés napján 12:00 óráig lehet jelentkezni. A 

jelentkezés elfogadásának feltétele a IV. 2. pont szerinti előleg megfizetésének teljesítése. 
 

5. Amennyiben az Árverési vevő a foglaló vagy a vételár összegét banki utalással egyenlíti ki, azt a 
MKB Banknál vezetett 10300002-10703209-49020016. / IBAN HU94 1030 0002 1070 3209 4902 
0016/ bankszámlára utalandó. Van lehetőség a vételár kiegyenlítésére EUR vagy USD valutában 
is, ez esetben az elszámolás alapja a vételár kiegyenlítése napján érvényes Magyar Nemzeti Bank 
valuta középárfolyama.  

 
6. Abban az esetben, ha az Árvereztető és a nyertes ajánlattevő személye azonos, adásvételi 

szerződés nem jön létre, a foglaló visszajár, az ajánlattevő azonban köteles az előbbiekben 
meghatározott közvetítői díjat az Aukciósháznak megfizetni. 

 
V. Az Árverés 

 
1. Az árverés folyamatát az Aukciós Ház képviseletében az árverésvezető irányítja. Az árverés során 

felmerülő minden kérdésben az árverésvezető jogosult dönteni, amely döntés ellen az árverés 
keretében kifogásnak, fellebbezésnek helye nincsen. Az árverésvezető felel az árverés rendjéért, 
ennek biztosítása végett minden szükséges intézkedést megtehet, utasítást kiadhat, hogy az 
árverés rendjét fenntartása, amennyiben szükséges helyreállítsa. Az árverés lebonyolításának 
rendjét zavaró személy további jelenlétét az árverésvezető megtilthatja. 

 

mailto:info@bodogaleria.hu


BODÓ GALÉRIA Zrt. 
H-1055 BUDAPEST, FALK MIKSA UTCA 24-26. 

 

3/7. oldal 

 

2. Az árverésvezető az Árverési tételeket (főszabályként a Katalógusban megjelölt sorrendben) 
élőszóval röviden bemutatja, és a kikiáltási árat kihirdeti – amely nem lehet magasabb az alsó 
becsértéknél – az Árverési vevők pedig a számozott licitáló tárcsa számmal ellátott teljes oldalának 
az árverésvezető felé történő felmutatásával vételi ajánlatot tesznek. Ha a kikiáltási árra több 
vételi ajánlat érkezik, az árverésvezető a licitlépcsőnek megfelelően emeli az árat mindaddig, amíg 
csak egy licitáló marad és a legmagasabb vételi ajánlat a leütési vételár vonatkozásában 
elfogadásra nem kerül, míg a leütéssel létre nem jön az adás-vétel. Így a tárgy vételi jogát leütéssel 
az az Árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb érvényes árajánlatot teszi, kivéve, ha védett 
tárgy esetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben (továbbiakban: 
Örökségvédelmi tv.) biztosított elővásárlási jogát a magyar állam érvényesíti. A tételek a kikiáltási 
ár alatt nem vásárolhatók meg. 

 
3. Az első vételi ajánlatnak meg kell egyeznie az árverési tétel kikiáltási árával. A további vételi 

ajánlatok az alábbiakban részletezett licitlépcső szerint alakulnak: 
 

Az utolsó ajánlat Emelkedés összege (Ft) 

1.000-tól 20.000-ig 1.000 

20.000-tól 50.000-ig 2.000 

50.000-tól 100.000-ig 5.000 

100.000-tól 200.000-ig 10.000 

200.000-tól 500.000-ig 20.000 

500.000-tól 1.000.000-ig 50.000 

1.000.000-tól 2.000.000-ig 100.000 

2.000.000-tól 5.000.000-ig 200.000 

5.000.000-tól 10.000.000-ig 500.000 

10.000.000-tól 50.000.000-ig 1.000.000 

50.000.000-tól 100.000.000-ig 2.000.000 

 
4. Tilos minden olyan magatartás, amely az árverés, a licitálás, illetve a leütési ár csalárd módon 

történő befolyásolására, vagy az Árverési feltételek kijátszására irányul. Tilos mindenféle 
összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket, a piaci árat 
lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen, illetve így megkárosítson. 

 
5. Ha a vevő személye az árverés során, vagy után valamilyen okból nem állapítható meg, vagy 

kétséges akkor az árverési tétel árverezését újra lehet kezdeni. 
 

6. Az árverés során a már eladott árverési tételt a Vevő nem adhatja vissza, és azt az adott árverésen 
ismét árverésre bocsátani nem lehet. Az Árverési vevők az árverés végén kérhetik a le nem ütött 
árverési tételek újbóli árverezését. Amennyiben az árverés során, vagy után, egy árverési tétel 
Vevője nem található meg, nem jelentkezik, az Árverési tétel újra árverezhető. 

 
7. Olyan Árverési Vevő, aki előző alkalommal a legmagasabb (leütött) vételi ajánlatot tette, de a 

foglaló vagy a teljes vételár hiánytalan kifizetését határidőben elmulasztotta és/vagy az Árverési 
feltételekben meghatározott egyéb kötelezettségét megszegte, a jövőre nézve is kizárható az 
árverésből (árverésekből), vagy az árverésben történő ajánlattevői részvétele előzetes pénzügyi 
biztosíték nyújtásához köthető. Ugyanezen rendelkezés vonatkozik az Árverési vevő képviselőjére 
és az általa képviselt Árverési vevőre is, ez esetben az Aukciós Ház nem köteles vizsgálni, hogy a 
mulasztás a képviselő vagy a képviselt hibája miatt következett-e be. 
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8. Az árverezés és a vételár kialakítása magyar forintban történik, ugyanakkor az Aukciós Ház a 
Katalógusban a kikiáltási árat – tájékoztató jelleggel – euróban és amerikai dollárban is 
közzéteheti, valamint lehetővé teheti a vételár euróban történő megfizetését az árverés napján 
érvényes árfolyamon. 

 
9. Az Aukciós Ház nem vállal kötelezettséget arra, hogy ugyanazt az árverési tételt azonos áron a 

későbbiek során árverésre bocsátja. 
 

VI. Vételár megfizetése, adásvételi szerződés létrejötte 
 
1. A Vevő az árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul megfizette 

és az árverési tételt az Aukciós Háztól átvette. 
 
2. A vételár összege a leütési ár és az árverési jutalék együttes összegéből tevődik össze. 
 
3. A Vevő választása szerint a Teljes vételárat vagy legalább a Teljes vételár 20%-át, mint foglalót 

készpénzben, illetve bankkártyával azonnal köteles megfizetni az Aukciós Ház részére. Az Aukciós 
Ház biztosítja a Vevő részére, hogy a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától 
számított 20 (húsz) munkanapon belül egyenlítse ki az Aukciós Ház székhelyén (vagy átutalással), 
1055 Budapest, Falk Miksa utca 24-26. Ez esetben az árverési vevő a tárgyat csak akkor veheti át, 
ha az árveréstől számított 20 munkanapon belül kiegyenlítette a teljes vételárat. 

 
4. Határidőben történő teljesítés esetén a vételárba a foglaló összege beleszámít. Ha a Vevő a 

„leütési bizonylat” aláírását vagy a foglaló kifizetését megtagadja, avagy a megadott határidőig a 
Teljes vételárat maradéktalanul nem fizeti meg, úgy az Aukciós Ház jogosult az adásvételtől elállni. 
Elállás esetén a Vevőnek az általa adott foglaló nem jár vissza. Amennyiben az Aukciós Ház az 
adásvételtől nem áll el, a Ptk. szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult. 

 
 
5. Az árverés eredményessége esetén az Aukciós Házat árverési jutalék illeti meg, melynek összege 

alapesetben a leütési ár 20 %-a, melyet Vevő köteles megfizetni. 
 

6. A védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos különleges előírásokat az Örökségvédelmi 
törvény 51. §-53. §-a szabályozza. A védetté nyilvánított kulturális javak tulajdonosa (birtokosa) 
köteles a javakat épségben fenntartani, őrzésükről, szakszerű kezelésükről és megóvásukról 
gondoskodni. A védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos – az Örökségvédelmi tv. 73. § 
b)-d) pontjában meghatározott - adatokban bekövetkezett változásokat a tulajdonos (birtokos) 
haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles bejelenteni a 
hatóságnak. 

 
7. A védetté nyilvánított vagy az Örökségvédelmi tv. alapján védett kulturális javak a hatóság 

ideiglenes kiviteli engedélyével - visszahozatali kötelezettség mellett - vihetők ki az országból. 
 

8. Az adásvételi szerződés – az VI.10 és VI.11. pont szerinti kiegészítésekkel – a legmagasabb összegű 
vételi ajánlatot tevő Árverési vevő és az Aukciós Ház között a leütéssel jön létre, amely tényt a 
felek a „leütési bizonylat” kiállításával igazolnak. A Vevő az árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi 
meg, ha a vételárat maradéktalanul megfizette, és az árverési tételt az Aukciós Háztól átvette. 

 
9. Az Örökségvédelmi tv. 51. § (1) bekezdése szerint a védetté nyilvánított kulturális javak (a 

Katalógusban „védett” jelzéssel szereplő árverési tételek) tulajdonjogát csak írásbeli szerződés 
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alapján lehet átruházni. Az írásbeli szerződés megkötésére közvetlenül az árverést követően kerül 
sor. 

 
10. A védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos – a védetté nyilvánító határozatban szereplő 

– adatokban bekövetkezett változásokat (tulajdonos neve, címe; a védetté nyilvánított tárgy 
őrzésének helye) a tulajdonos haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 8 
napon belül köteles a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak bejelenteni. A védetté nyilvánított 
kulturális javak kereskedelmi forgalomban – így különösen árverésen – történő átruházása esetén 
a bejelentésre az Aukciós Ház is köteles. 

 
11. Az Örökségvédelmi tv. 86. §-a szerint a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg a kulturális 

örökség védetté nyilvánított elemeire, a törvényben meghatározott kivételekkel. 
 

VII. Árverési tétel elszállítása 
 
1. Amennyiben a Vevő a Teljes vételárat maradéktalanul kifizette, úgy az Árverési tétel az árverés 

helyén átvehető. 
 
2. A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját 

költségére és felelősségére. Az Aukciós Ház nem köteles a műtárgyat biztonsági csomagolással 
ellátni, illetőleg speciális csomagolási kérést a Vevő költségére teljesít. Az elszállítás elmulasztása 
esetén az Aukciósház nem felel a tárgy sérüléséért, vagy elvesztéséért, és a vételár kiegyenlítését 
követő követő 20. naptól a vételárra számított havi 5 % tárolási díjat számol fel. A tárolási díj a 
műtárgy birtokba adásával egyidejűleg esedékes. 

 
VIII. Felelősség 

 
1. Az Árverési vevők az árverési tételek hibái miatt az árverést követően kellékszavatossági igényt 

nem érvényesíthetnek az Aukciós Házzal szemben.  
 

2. Az Aukciós Ház felelősséget vállal az árverésen értékesített műtárgyak eredetisége tekintetében. 
A Vevő a megvásárolt műtárgy eredetiségével kapcsolatban felmerülő első megalapozott kétely 
tudomására jutásától számított 30 napon belül, de legkésőbb az árverés napjától számított 3 
éves jogvesztő határidőn belül – tekintettel arra is, hogy ezen időtartam alatt a Vevő a műtárgy 
eredetiségének vizsgálatát elvégez(tet)heti – köteles írásban az Aukciós Házhoz fordulni, 
megjelölve az árverés időpontját és a tárgy Katalógusban feltüntetett tételszámát vagy más, 
egyedi azonosításra alkalmas adatokat, valamint azokat az okokat, amelyek alapján a műtárgy 
eredetiségét kétségbe vonja. 

 
3. Amennyiben az Aukciós Ház és a Vevő által kölcsönösen elfogadott, az adott területen elismert 

két szakértő indokolt írásbeli állásfoglalásban egybehangzóan megállapítja, hogy a műtárgy nem 
eredeti, az Aukciós Ház vállalja, hogy – az eredeti állapot helyreállítása körében – a műtárgy 
vételárát visszafizeti a Vevőnek, ha a Vevő a műtárgy igénymentes birtoklásának jogát biztosítja, 
illetve a műtárgy tehermentes tulajdonjogát az Aukciós Házra átruházza. Amennyiben a 
visszaszolgáltatni kívánt műtárgyon kár, sérülés, stb. mutatkozik úgy az Aukciós Ház jogosult 
ennek általa megállapított összegét beszámítani a visszafizetendő vételárba. Amennyiben a 
műtárggyal és/vagy azt érintően a műtárgy tulajdonosával, birtokosával szemben kívülálló 
harmadik személy bármely okból igényt támaszt, az igény rendezéséig az Aukciós Ház jogosult 
az eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos eljárást felfüggeszteni. 
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4. Az eredetiséggel és/vagy a műtárgyat ért károsodás, értékcsökkenés mértékével kapcsolatos 
szakértői eljárások indokolt költségét a Vevő köteles megelőlegezni, valamint viselni, kivéve, ha 
a szakértői vélemények a műtárgyat hamisítványnak találják. Amennyiben a Vevő külföldi 
eredetű műtárgy esetében külföldi szakértőt (intézetet) kíván igénybe venni, ilyen szakértő 
személyéről a felek közösen döntenek. A Vevő köteles a külföldön és/vagy a külföldi szakértő 
által belföldön elvégzendő vizsgálattal kapcsolatban előre látható költségek előlegezésére és a 
tárgy eredetiségének megállapítása esetén a viselésére is. Ugyanez a rendelkezés irányadó a 
külföldi okiratok (szakvélemény) magyarországi hitelesítési költségeinek előlegezésére és 
viselésére is. A várható költségekről az Aukciós Ház a Vevőt kötelezettségvállalás nélkül 
tájékoztatja. A költségek előlegezése és viselése a költségek fizetési pénznemében történik. Az 
árverési tétel nem minősíthető hamisítványnak amiatt, hogy az restaurált. 

 
5. Nem követelheti a Vevő az Aukciós Háztól, hogy a hamisnak bizonyuló műtárgyat visszavegye, 

amennyiben 
- az árverés időpontjában a Katalógus leírása összhangban állt az általánosan elfogadott 

szakértői véleményekkel, vagy a Katalógus feltüntette a szakértői vélemények 
különbözőségét; 

- a műtárgy hamisítvány voltának megállapítására szolgáló egyetlen módszer a 
Katalógus közzétételének időpontjában nem volt általánosan elfogadott, illetve ilyen 
módszer nem volt ismert, vagy a vizsgálat elvégzése a műtárgy károsodásával járt 
volna, illetőleg a vizsgálat költségei a műtárgy Aukciós ház által becsült értékét elérték 
vagy meghaladták volna. 

 
6. Az Aukciósház vállalja, hogy az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 5 éven belül a 

felszólamlótól az értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési közvetítői díj összegének 
ellenében visszaveszi, amennyiben arról mindkét fél által elfogadott független igazságügyi 
szakértő hitelt érdemlően megállapítja, hogy nem eredeti. 
 

7. A katalógusban jelzett euro árak kizárólag információs céllal szerepelnek a katalógusban. Az 
elszámolás alapja minden esetben a vételár kiegyenlítése napján érvényes valutaárfolyam. 
 

IX. Adatvédelem 
 
1. Az Árverési vevők személyes adatait (név és lakcím) az Aukciós Ház harmadik személy részére 

nem teszi hozzáférhetővé, és azokat nem hozhatja nyilvánosságra. Az Aukciós Ház a felvett 
személyes adatokat az árverést követően haladéktalanul törli a nyilvántartásából, kivéve az 
adott árverési tárgy Vevőjének adatait, amennyiben az az adásvételi szerződés teljesítéséhez 
szükséges, illetve egyebekben is, ha azt törvény előírja. 

 
X. Vegyes rendelkezések 

 
1. Az Árverési feltételekben nem rendezett kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az 

irányadók. Amennyiben az Árverési feltételek valamely rendelkezése jogszabályváltozás folytán 
érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, úgy az érintett rendelkezés helyébe automatikusan az 
új jogszabályi rendelkezés lép. Jogvita esetére a felek magyar joghatóságot kötnek ki. Az érintett 
felek elfogadják, hogy az Árverési feltételek bármely fél külön nyilatkozata nélkül is az adásvételi 
szerződés lényeges tartalmát képezik. 
 

2. A kulturális javak külföldre viteléről a 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. A kulturális javak 
véglegesen csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével vihető ki az országból. Az 
Aukciós Ház igény esetén tájékoztatást nyújt arról, hogy mely cég tud segítséget nyújtani a 
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műtárgyak külföldre vitelével (engedélyeztetés, csomagolás, vámkezelés, szállítás) 
kapcsolatosan. 

 

Budapest, 2018. február 12. 
 

 
…………………………………… 
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