Aukciószabályzat

Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete – “Jótékonysági árverés Borics József,
Sorstársak című festményéért” hivatalos aukciószabálya

1. Az árverés szervezője
A „Jótékonysági árverés Borics József Sorstársak című festményéért” elnevezésű licit (a továbbiakban
„aukció”) szervezője Bíró Edit, Borics József, Borics Ilona és Hancsicsák Mihály megbízásából a Vakok
és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete. (székhely: 3300 Eger Bartakovics u. 3., adószám:
18584972-1-10, bírósági nyilvántartási szám: 1618, a továbbiakban: „Szervező”).
2. Az árverésben részt vevő személyek
Az árverésben részt vehet minden Magyarországon állandó székhellyel rendelkező jogi személy, illetve
minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervező
tisztségviselői, alkalmazottai, továbbá azok, valamint a megbízók (Ptk. 8:1. § (1) pontja szerinti) közeli
hozzátartozói.
Az online árverésben részt vevő természetes személy, illetve jogi személy esetén annak törvényes
képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa megtett tét ellenértéke a
rendelkezésére áll és amennyiben ő teszi meg a legmagasabb tétet részt vesz az élő árverésen, ahol az ő
által felajánlott összegről indul az élő árverés.
3. Az árverési hirdetmény közzétételének módja
Szervező az aukciót saját www.vgyse.hu, továbbá az árverés hivatalos honlapján www.maam.hu,
valamint az élő árverés helyszínén (1065 Budapest, Révay u. 3.) teszi közzé.
Az aukciós hirdetmény tartalmazza:
- Aukció helyét,
- Aukció idejét,
- Az aukción eladásra szánt vagyontárgy megjelölését,
- Az aukción eladásra szánt vagyontárgy legalacsonyabb eladási árát,
- Az aukción licitálókat közvetlenül érintő aukciós feltételeket,
- Az aukcióra kerülő vagyontárgy megtekintésének helyét és idejét.
4. Az árverés időtartama
Az aukció 2014. november 11. napján kezdődik és 2015. február 28. napjáig 18:00 óráig tart.

5. A licit definíciója és menete
Az online árverés a www.maam.hu oldalon indul. A kikiáltási ár 10 000 Ft és 10 000 Ft-onként lehet
emelni a tétet. Az online licit 2015. január 15. 24:00 óráig tart. A legmagasabb összeget felajánló személy
is részt vesz a 2015. február 28-án 17:00 18:00 óráig tartott élő árverésen (az árverés helyszíne: 1065
Budapest, Révay u. 3.)
Szervező fenntartja a jogot, hogy meghatározza a licit felső értékhatárát.

Az élő árverés lebonyolítása
Az aukciós hirdetményben megjelölt időpontban az aukciót levezető személy lezárja az aukción
megjelentek névsorát tartalmazó jelenléti ívet, ezzel a résztvevők köre a jelenléti íven rögzítettekre
korlátozódik, más az aukción ajánlattevőként nem vehet részt. A jelenléti ívhez csatolni kell az
esetleges meghatalmazásokat is.
Az aukciós jelenléti ív lezárását követően az aukciót levezető személy az árverést megnyitja,
egyben javaslatot tesz a jelenléti íven szereplő személyek közül az aukciós jegyzőkönyv két
hitelesítőjének személyére. A hitelesítőket a jelenlévők szótöbbséggel, nyílt szavazással fogadják el. Az
árverés jegyzőkönyvének vezetéséről a szervező gondoskodik, oly módon, hogy az az aukció
befejezésével a hitelesítők, illetve az aukciós vevő(k) rendelkezésére álljon.
Az árverés megkezdésekor az aukciót levezető személy közli a résztvevőkkel a legalacsonyabb
árat, ismerteti a licit feltételeit és felhívja őket az aukciós hirdetményben szereplő vagyontárgyra
vonatkozó ajánlatuk megtételére.
A résztvevők megteszik ajánlatukat, mindig a legmagasabb ár minősül az utolsó ajánlatnak.
Az a résztvevő, aki az aukció szabályait megszegi, kizárható az árverés további menetéből. A kizárás
foganatosítására az aukciót levezető személy jogosult; az árverésből való kizárás tényét az aukciós
jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
Az aukciót addig kell folytatni, amíg a résztvevők ajánlatot tesznek. Ha nincs további ajánlat,
akkor az aukciót vezető személy a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltása után
kijelenti, hogy az ingóságot a legtöbbet ajánló megvette.
Az aukciós vevő köteles a teljes vételárat legkésőbb az utolsó vételár háromszori kikiáltását követő
8. napon belül a Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete árverés, illetve az adománygyűjtés
céljából vezetett számlájára átutalással kiegyenlíteni. Az átutalás ténye akkor hatályos, ha az összeg
a Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete számláján jóváírásra kerül.
Az árverésen eladott ingóságon az aukciós vevő a vételár teljes kifizetésével szerez tulajdonjogot.
Ez az időpont egyben a birtokbavétel lehetőségének megnyílása is és a vagyontárgyat érintő
kárveszély átszállásának időpontja, valamint a vagyontárgy hasznai és terhei szedésének, illetve
viselésének átszállása az aukciós vevőre.

6. Az aukció tárgyának meghatározása és kiértesítés
Az árverés tárgya Borics József „Sorstársak” című olajfestménye.
Kiértesítés
A licitálókat az általuk regisztráláskor megadott telefonszámon értesíti a Szervező.
7. Vegyes rendelkezések
A Szervező, a Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete vezető tisztségviselői és alkalmazottai,
valamint a megbízók a tárgy hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve ha a felelősség kizárását a magyar
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
A Szervező nem oszt szét a jelen szabályban megjelölt tárgyon túlmenő egyéb nyereményt.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a festményt nyilvános program keretében adja át.
A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják az aukció hivatalos szabályát.
Az aukció tárgya készpénzre nem váltható.
8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
A beérkezett licitek alapján szerzett adatok, információk feldolgozója és kezelője a Szervező. Az
adatokhoz kizárólag az adatkezelő és feldolgozó, vagyis a Szervező férnek hozzá.
A Szervező az aukcióhoz kapcsolódóan az árverés lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek
teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli.
A regisztráció során rögzítésre kerül a licitáló neve, 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, a szavazat beküldésével, illetve a
személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;
-a legnagyobb összeget ajánló licitáló adatait, a nevét a Szervező nyilvánosságra hozhatja a
www.maam.hu weboldalon;
-amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé,
úgy Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat kezeli, melynek megadása a
licitáló általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint
Szervező az aukció tárgyát nyilvános program keretében adja át, továbbá a személyes átadás esetén a
festmény átadásáról a Szervező kép-, hang-, illetve filmfelvételt készítsen, a készült kép-, hang- és
filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználhassa, idő- és alkalombeli
korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

Az aukció tárgyának tulajdonszerzésével kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez
szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet
követően az adatok törlésre kerülnek.
Az adatok az adattulajdonos (licitáló) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére
nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések
megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a licitáló kérheti személyes adatainak helyesbítését,
törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok
a licitálók, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül,
valamint ingyenesen a következő módok egyikén tehetik meg: e-mail küldésével a jotekonysag@maam.hu
e-mail címre, vagy a Szervező címére küldött postai levélben.
A licitálót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
A licitáló tudomásul veszi, hogy az aukció időtartama alatt az adatainak törlése az árverésről való
kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a licitáló részvételét.
A licitáló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt
érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
A jelen aukciós szabályzatban foglaltak- így a licitálásokra vonatkozó feltételek is visszavonásig
érvényesek.

