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Az Antikvarium.hu aukciós felületének részletes szabályai és technikai leírása. 
 

Hatályos: 2022. november 24. napjától 

 

 

Általános információk: 

 

A jelen aukciót az Antikvárium.hu Kft. szervezi (a továbbiakban Szervező). 

Az Antikvárium.hu Kft. adatai az alábbiak: 

Székhely: 6771 Szeged, Makai út 29. 

Cégjegyzékszám: 06-09-018051 

Adószám: 23699261-2-06 

Ügyfélszolgálat: +36 (62) 452-833 

Email: info@antikvarium.hu 

Honlap: www.antikvarium.hu (a továbbiakban: weboldal, vagy webáruház) 

 

Az aukcióra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban rögzítettek irányadók (a 

továbbiakban Aukciós szabályzat). Jelen Aukciós szabályzatban nem szabályozott 

kérdésekre a Szervező Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban ÁSZF) 

irányadóak. Az Aukciós szabályzat rendelkezései felülírják az ÁSZF eltérő, vagy 

ellentmondó rendelkezéseit. 

 

Az aukció definíciója: 

 

Az elektronikus aukció a www.antikvarium.hu weboldalon, mint elektronikus 

piactéren keresztül szervezett valós idejű versenyeztetés, árverés útján való vásárlási 

lehetőség. Az aukcióban/licitálásban résztvevők az aktuális aukcióban résztvevő 

termékekért versenyeznek egymással, internet kapcsolaton keresztül, saját 

környezetből. Az aukción a Szervező saját termékeivel vesz részt, illetve aukciós-

közvetítői tevékenysége keretében harmadik személyek (a továbbiakban Eladó vagy 

Megbízó) termékeit közvetíti a potenciális vevők felé. 

Az aukció addig tart, amíg az le nem zárul, és a tétel mellett található hátralévő 

idő el nem fogy. A határidőn túl leadott liciteket nem áll módunkban elfogadni. 

 

Az aukció menete: 

• Az aukciós szolgáltatás igénybevételéhez a weboldalon történő regisztráció 

szükséges. A regisztrálással kifejezetten elismeri, hogy jelen feltételeket 

elolvasta, ismeri, és azokat elfogadja. A regisztráció során megismerheti jelen 

Aukciós szabályzatot,az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót. Kérjük, 

pipálja ki az előbbi szabályzatok elfogadását, megismerését, amennyiben azok 

tartalmát elfogadja. Amennyiben az előbbi szabályzatokat nem fogadja el, 

akkor az aukció és a weboldal egyéb szolgáltatásait sajnálatos módon nem 

fogja tudni igénybe venni. 

mailto:info@antikvarium.hu
https://www.antikvarium.hu/
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• A regisztráció a licitáláshoz/vásárláshoz szükséges adatokat tartalmazza, az 

ott megadott adatokat a licitálások teljesítése céljából használjuk fel.  

• A Szervező aukciós tevékenysége során, megbízási szerződés alapján a 

weboldalán aukciós-közvetítői tevékenységét is végez, amelynek keretében 

összeköti a Megbízóval a potenciális vevőt. A Szervező elősegíti a licitált 

termék kapcsán megkötendő adásvételi szerződés létrejöttét az Eladó és a 

potenciális vevő között. Tájékoztatjuk, hogy a Szervező aukciós-közvetítői 

tevékenysége során a Szervezővel az egyes termékekkel összefüggésben 

szerződéses jogviszony nem jön létre, a Szervező közvetítőként, a weboldalon 

keresztül segíti az adásvételi szerződés létrejöttét az Eladó és a potenciális 

vevő között. A potenciális vevő hozzájárulása alapján vételi ajánlata és az  

alábbi személyes adatai megküldésre kerülnek az Eladó részére: 

o Név 

o Születési név 

o Születési hely és idő 

o Anyja neve 

o Lakcíme 

o Igazolványának megnevezése és száma 

o Telefonszáma 

o E-mail címe 

o Szállítási és számlázási adatok 

• A potenciális vevő vételi ajánlata a leütött termék vonatkozásában az Eladó és 

a potenciális vevő között megkötendő adásvételi szerződés létrehozására 

irányul. A potenciális vevő jelen Aukciós szabályzat elfogadásával kijelenti, 

hogy ezen vételi ajánlata a Szervező közvetítői tevékenységének eredménye. 

• A potenciális vevő regisztrációja során, jelen Aukciós szabályzat 

elfogadásával is kijelenti, hogy a fent megadott személyes adatai kezeléséhez 

hozzájárul és kifejezetten kéri a Szervezőt, hogy továbbítsa ezen adatait az 

Eladó felé. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban részletes 

tájékoztatást az Adatkezelési tájékoztatónkból kaphat. 

• A potenciális vevő regisztrációja során, jelen Aukciós szabályzat 

elfogadásával együtt tudomásul veszi, hogy a Szervező a potenciális vevő 

fenti személyes adatait a potenciális vevő hozzájárulása alapján továbbítja az 

Eladó felé.  

• Tájékoztatjuk, hogy az adattovábbítás esetén az Eladó önálló adatkezelőnek 

minősül, ezért meghatározhatja az adatkezelés módját és céljait. A potenciális 

vevő regisztrációja során, jelen Aukciós szabályzat elfogadásával együtt 

tudomásul veszi a Szervező azon tájékoztatását, miszerint az Eladó által 

végzett adatkezelésről az Eladótól tájékozódhat. 

• Az adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük, azokat – az 

Eladó részére történő adattovábbítás kivételével – más részére nem 

szolgáltatjuk ki. A Szervező egyes adatkezelési tevékenységeit, az 

adatkezelések céljait és módját, továbbá ezzel összefüggésben az Önt 

megillető egyes jogokat az Adatkezelési tájékoztatónkból ismerheti meg. 
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• A regisztráció során kötelezően csak az e-mail címét kell megadnia, azon felül 

megadható adatok az Ön neve, telefonszáma, születési éve, számlázási- 

és/vagy szállítási címe. Az adatait regisztrációjának törléséig kezeljük. 

Amennyiben meg kívánja vonni adatkezelési hozzájárulását, kérjük, törölje 

regisztrációját.  

• Az oldalunkon bejelentkezés, illetve regisztráció nélkül nem lehet licitálni. 

• Amennyiben Ön már regisztrált tag, ez esetben nincs szüksége másik 

regisztrációra az aukciós felület használatához. 

• Licitálni kizárólag weboldalunkon keresztül lehet. 

• A webáruházba való bejelentkezés után (lásd: regisztráció) tud licitálni az 

aukciós felületen található tételekre az Aukció menüpont alatt. 

• Az Aktuális aukciók menüpont alatt tekintheti meg az aktuális árverésben 

résztvevő termékeket, amelyekre licitet adhat le. 

• A Saját licitjeim menüpont alatt tekintheti meg azokat a tételeket, amelyekre 

licitet adott le. 

• Az Antikvarium.hu menügombra kattintva Ön az Antikvarium.hu 

főoldalára jut vissza. 

• A weboldal aukciós oldalának bal oldali menüsávjában megtekintheti 

az aktuális aukcióban résztvevő darabokat témakörönként, a lezárt 

aukciókban résztvevő termékeket témakörönként, illetve az aukció 

előzetesben szereplő tételek listáját. 

• Ön a regisztrációjával megadott email címére az alábbi értesítő emaileket 

fogja kapni a licitálás előtt és a licitálás során: 

o Emailben értesítjük Önt az újonnan induló aukciókról. 

o Emailben értesítjük Önt, amennyiben valaki felüllicitálja az Ön 

licitálását. Az értesítő emailt a felüllicitálásról az aukció tervezett 

végéig, de legkésőbb 20:00-ig küldjük. 

o Emailben értesítjük Önt 24 órával a licitálás lezárása előtt. 

o Emailben értesítjük Önt a licitálás lezárásának napján. 

o Emailben értesítjük Önt, amennyiben kedvenc témakörében, vagy 

kedvenc szerzőjétől, szerkesztőjétől egy aukción felkínált könyv 

található meg. 

o A licitálás eredményéről emailben értesíteni fogjuk a licitálást 

megnyert felhasználókat, 48 órán belül. 

o A licitálás eredményéről emailben értesíteni fogjuk a licitálást nem 

megnyert felhasználókat, 48 órán belül. 

o A licitálás eredményéről emailben értesíteni fogjuk minden 

ügyfelünket. 

• SMS-ben értesítjük Önt a licitálás vége előtt 1 órával. Amennyiben szeretné, 

hogy a jövőben ne kapjon SMS értesítést kérjük, jelezze leiratkozási szándékát 

az aukcio@antikvarium.hu e-mail címen. 

• A licitálásokhoz kapcsolódó fenti értesítő emailek és az aukció végéről 

értesítő emailek nem minősülnek hírleveleknek. 

• Az Aktuális aukciókban szereplő tételeket Ön természetesen rendezheti az ott 

megadott szempontok, szűrők szerint, növekvő és csökkenő sorrendben. 

mailto:aukcio@antikvarium.hu
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• Az aktuális és lezárt aukcióban szereplő tételeknél megtekintheti az aukció 

kezdő és lezáró időpontját, pontosan. 

• Amennyiben egy adott tételt meg kíván vásárolni, és ezért részt szeretne venni 

az aukcióban, úgy kattintson a tétel melletti "Licitálok" gombra. 

• A licitálás a licitlépcsők szerint történik. A minimum licitlépcső értéke: 100 

Ft. 

• Leadott licit visszavonására a licitáló oldalon nincs lehetőség. 

• Az aktuális legmagasabb licitet az oldal többi látogatója, illetve az online 

aukció többi résztvevője is láthatja. 

• Az adható licitnek nincs felső határa. 

• Az eladásra kerülő tételek a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg. 

• Az aukció során az Ön licitjeinek magasabbnak kell lennie az aktuális árnál, 

vagyis az aktuális legmagasabb licitnél. 

• Az aktuális ár mutatja meg Önnek a legutolsó és egyben az aktuálisan 

legmagasabb licit értékét. 

• Ön csak akkor adhat meg kikiáltási árral azonos licit értéket, ha arra a tételre 

még nem érkezett licit. 

• A licitek számánál Ön soron követheti, hogy hányan licitáltak már az adott 

tételre. Ha a licitek száma nagyobb, mint 0, a licitek számára kattintva 

megtekintheti az eddigi licit értékeket. 

• Önnek lehetősége van a „saját licitjeim” menüponton belül egyszerre több 

termékre  is licitálni, a Csoportos licit menügomb segítségével. Ehhez a 

kívánt licit összegeket írja be a megfelelő termékekhez előre, majd 

a Csoportos licit gomb megnyomásával az összes tételhez elküldheti azokat. 

• Önnek lehetősége van frissíteni oldalát a Frissítem gombbal. Kérjük, gyakran 

használja a frissítem gombot az árverés vége felé, hogy mindig a licit aktuális 

állását lássa. 

• Ha Öné a legmagasabb licit, az aktuális ár zöldre vált. 

• Ha nem Öné a legmagasabb licit, az aktuális ár pirosra vált. 

• Amennyiben egy másik ügyféltől is azonos licit érkezik, mint amit Ön ajánl, 

akkor az először beíró a nyertes. 

• Amennyiben valaki az utolsó 5 percben licitál egy tételre, az adott tétel 

licitálása tovább folytatódik, a tétel aukció lezárásának időpontja újabb 

5 perccel meghosszabbodik. 

• Az aukción licitálásra kínált tételek új, csúsztatott időhatárban zárulnak. 

A tételek sorszáma szerint, 100 termékenként 10 perces eltolásban ér 

véget az árverés. 

• Az aukció lezárása akkor történik meg, ha minden tétel licitálási időpontja 

lezárult. 

• Kérjük, hogy csak abban az esetben licitáljon, ha valóban meg akarja vásárolni 

a terméket, ugyanis a "Licitálok" gombra kattintással szerződéskötési, illetve 

vételi nyilatkozatot tesz. A licitálás nem vonható vissza. Amennyiben Ön 

megnyomta a licit gombot, abban az esetben licitálása el lett küldve 

rendszerünknek. Amennyiben Ön ajánlotta a tételre a legmagasabb összeget, 

és a licitálást Ön nyerte meg, akkor ezzel a Szervező saját termékei esetén 
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szerződés jött létre Ön és a Szervező között a tétel megvásárlására. Ennek 

értelmében pedig Ön köteles megfizetni az ajánlott licit árat. Ön és a Szervező 

között a "Licitálok" gombra való kattintást követően a sikeres licitről való 

visszaigazolással online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek (Ekrtv) 

megfelelően. 

•  A Szervező aukciós-közvetítői tevékenysége keretében Ön a 

"Licitálok" gombra kattintással vételi ajánlatot tesz a termék Eladója felé. A 

Szervező a potenciális vevő  jelen Aukciós szabályzat elfogadásával megadott 

hozzájárulása alapján továbbítja a vételi ajánlatot és a  a potenciális vevő fent 

meghatározott személyes adatait az Eladó felé. Tekintettel erre, a termék 

kapcsán a szerződés az Eladó és a potenciális vevő között jön létre, ezen 

szerződés létrejöttével és teljesítésével összefüggésben a Szervezőt 

semmilyen felelősség, kötelezettség nem terheli. 

• Weboldalunkon nem működik automata licit funkció. Amennyiben Öné a 

legmagasabb ajánlat, azon az áron kapja meg a terméket, amennyit megadott. 

• A licitálás során - a Ptk. 6:64. §-a szerint [Ajánlati kötöttség] az érvényes 

ajánlatot tevő licitáló, mint vevő, a tranzakció zárásáig az ajánlatához kötve 

marad, mivel a szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása 

nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama a tranzakció időtartamával 

egyezik meg. 

• Javasoljuk, hogy licitálás során azt az összeget ajánlja meg licitként, amelyet 

kifizetne a termékért. 

• A licit oldalon a termékek ára forintban kerül megadásra. A tételek ára az 

általános forgalmi adót tartalmazza. 

• A tételek ára nem tartalmazza a felszámított vásárlói jutalékot. A leütési árra 

plusz 15% árverési jutalékot számolunk fel, melyet az aukció lezárultával a 

nyertes ajánlattevő a leütési árral együtt köteles megfizetni. 

• Az aukció ideje alatt a licitálóknak korlátlan számú licittételre van 

lehetőségük, így a klasszikus aukcióban ismert szabályok szerint folyamatos 

licitálás mellett kialakulhatnak éles versenyek. 

• Adatbázisunk 30 nap után törli a lezárt aukciók leütési árát és a licitek számát. 

• Az aukciós értékesítésre kerülő könyvek és egyéb termékek függetlenek a 

hagyományos webáruházi készlettől, azok előjegyzéseinek alakulását, a 

beérkező kötetek kiértesítési sorrendjét nem befolyásolják. 

• Tájékoztatjuk, hogy webáruházunk használt könyveket, grafikákat és 

festményeket forgalmaz. A könyvek és egyéb termékek állapotáról aukciós 

felületünk részletes leírást tartalmaz. A használt könyvek állapotára 

hivatkozással szavatossági igények törvény alapján korlátozottak, illetve 

kizártak. Továbbá a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) k) pontja alapján nyilvános 

árverésen megkötött szerződések esetében a fogyasztó nem gyakorolhatja az 

elállási jogát, amely a fogyasztót egyéb online vásárlási mód esetén 

megillethetné. 
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A Szervező felelőssége - különös tekintettel az aukciós-közvetítői 

 tevékenységéből eredő felelősségre: 

• Az aukció Szervezője nem vállal felelősséget az olyan technikai hibákért, 

amelyek a Szervezőnek nem róhatók fel, mint pl. internetkapcsolat 

megszűnése, akadozása, rendszer leterheltsége, stb. 

• A regisztrációs adatok helytelen, pontatlan megadása esetén a felelősség az 

aukcióban való résztvevőt terheli, a pontatlanul megadott adatokból eredő 

következményekért nem áll módunkban felelősséget vállalni. 

• A Szervezőnek jogában áll a liciteket megtiltani, illetve akadályozni a licitek 

leadását, már leadott liciteket törölni bármely nem szabályszerűen eljáró 

ügyféllel szemben. Végső licitek leadásakor kizáró ok lehet az előző 

aukciókon megnyert tételek átvételének megtagadása, illetve a nem kifizetett 

tételek licitáláskori megléte. A weboldal felhasználójától elvárható 

magatartás, illetve a Szervező által alkalmazható intézkedések részletes 

leírását, szabályait az ÁSZF tartalmazza. 

• Az aukciós-közvetítői tevékenység során a Megbízó az általa értékesítendő 

termékért kifejezett jogszavatossági felelősséget vállal. A Megbízó az általa 

tett nyilatkozatok valótlansága esetén az ebből eredő károkért helytáll. 

• A Szervezőt aukciós-közvetítői tevékenysége során az árverés sikerességéért 

semmilyen felelősség vagy helytállási kötelezettség nem terheli. A termék 

értékesítését a Szervező közvetítőként végzi. A Szervező semmiféle 

felelősséget nem vállal az általa fenntartott aukciós felületen, nem tőle 

származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött 

szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá 

azok teljesítésével kapcsolatban. 

• A Szervező nem felel az aukciós felületén árverésre bocsájtott termékek 

minőségéért (Ptk. 6:159. §), biztonságáért (Ptk. 6:550. §), jogszabályi 

megfelelőségéért, eredetiségéért, továbbá nem vállal jogszavatosságot (Ptk. 

6:175. §), és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. 

• A termék bármely hibájából, illetve a potenciális vevő és a Megbízó között 

létrejött adásvételi szerződésből fakadó bármely igényt a potenciális vevő a 

Megbízóval szemben érvényesítheti. A Szervező a potenciális vevő és a 

Megbízó között esetlegesen felmerülő jogvitákban félként nem szerepel, abba 

nem avatkozik be. 

• A Szervező kötelezettsége aukciós-közvetítői tevékenysége keretében 

összekötni a potenciális vevőt a Megbízóval. Erre tekintettel a Szervező a 

Megbízó nevében – eltérő megállapodás hiányában – adásvételi szerződés 

megkötésére nem köteles, az adásvételi szerződés megkötésének további 

előmozdítása nem képezi az aukciós-közvetítői tevékenység tárgyát. Az 

adásvételi szerződés a Megbízó és a potenciális vevő között jön létre, amellyel 

összefüggésben a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

• Az aukciós-közvetítői tevékenység során értékesített termék Megbízó és a 

potenciális vevő közötti átadása és átvétele, szállítása, postázása a Szervezőtől 

függetlenül, a Megbízó és a potenciális vevő külön megállapodása alapján 
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történik, ezzel összefüggésben a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

Az aukciós-közvetítői tevékenység során értékesített termék potenciális vevő 

részére történő átadásáig a Megbízó viseli ezen termékkel összefüggésben a 

kárveszélyt. 

• A Szervező saját termékei esetén, a  különleges bánásmódot igénylő 

termékeket, csak személyes átvétellel lehet kérni, vagy postai úton 

értékbiztosítottan. 

• A külső partner által szervezett aukcióknál, a fizessen könyvvel 

szolgáltatásunk nem vehető igénybe. 

 

 

Aukciós szabályzat módosítása 

 

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy jelen Aukciós szabályzatot módosítsa 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (4) bekezdése 

alapján. Az Aukciós szabályzat kezdő időbeli hatályát az oldal tetején a cím alatti 

dátum jelzi. Az Aukciós szabályzat módosításáról a Szervező Önnek a regisztrációja 

során megadott e-mail címére értesítést küld. Kérjük, 15 napon belül jelezze 

webáruházunknak, amennyiben a módosított Aukciós szabályzatot nem kívánja 

elfogadni. Amennyiben ezt 15 napon belül nem jelzi részünkre, azzal a módosított 

Aukciós szabályzatot elfogadja. Amennyiben 15 napon belül jelzi, hogy nem kívánja 

elfogadni a módosított Aukciós szabályzatot, azt tudomásul vesszük, de tájékoztatjuk 

Önt arról, hogy akkor nem tudja igénybe venni a webáruház szolgáltatásait. Az 

Aukciós szabályzat csak alapos okkal módosítható, amelyek a webáruház 

működésének lényeges változását jelenthetik, jogszabályi változást, hatósági 

határozatot, akciókat, új szolgáltatásokat, stb. 

 

Az Antikvarium.hu webáruházában választható összes fizetési (kivétel a bankkártyás 

fizetés) és szállítási mód igénybevehető az aukciós vásárlás során is. 

 

A szállítással, a termék átvételével, fizetési móddal és jótállással kapcsolatos további 

információk az Általános Szerződési Feltételekben érhetőek el. 

https://www.antikvarium.hu/segitseg/uzletszabalyzat#uzletszabalyzat-anchor

