
Licitszabályzat – jótékonysági árverés a Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány számára 

 

A Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány (továbbiakban: Szervező) a www.nezzram.hu weboldalon 

(továbbiakban Honlap) online jótékonysági árverést (továbbiakban: Árverés) szervez.   

 

Az online Árverés 2016. július 15. 12:00 órától 2016. augusztus 11. 12:00 óráig kerül 

megrendezésre a Honlapon. 

 

Az árverésen megvásárolható termékek felajánlói magyarországi divattervezők. 

 

Az Árverés részvételi feltételeit és szabályait (továbbiakban: Licitszabályzat) a Szervező az 

alábbiakban határozza meg, melyeket a Licitáló az Árverésen való részvétellel maradéktalanul 

elfogad. 

 

Az Árverés szervezője, lebonyolítója és az adatok kezelője: 

Fogadj Örökbe Egy Macit Alapítvány 

1085 Budapest, Üllői út 2-4. 

Mobil: +36 30 22 65 780 

e-mail: sales@premiercafe.hu 

Adószám: 18397482-2-43 

 

Az árverés hatálya 

A Licitszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Árverésre terjed ki, valamint azokra a 

Licitálókra, akik az alább meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek az Árverésen, 

valamint mindenkire, aki az Árveréssel kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel. 

 

Az Árverésen résztvevők köre 

Az Árverésen Licitálóként csak belföldi magánszemély és jogi személy vehet részt. Az Árverésen 

történő részvétel 

ingyenes, de regisztrációhoz kötött, azonban egy személy csak egy email-címmel regisztrálhat.  

A Licitáló a regisztráció során köteles megadni a nevét, email-címét, postai címét. 

 

A Licitáló tudomásul veszi, hogy az Árverésen való részvétel előtt köteles előzetesen tájékozódni a 

Licitszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök 

http://www.nezzram.hu/


szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Licitáló a jelen Licitszabályzatban foglalt 

feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt felételeknek nem felel meg, az Árverésen nem 

jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Licitálót saját döntése alapján kizárni. 

 

Az árverés menete és a licitálás 

Az online Árverés a www.nezzram.hu honlapon elindított felületen indul. 

Amennyiben kiválasztotta az Ön által kedvelt terméket, a Licit gombra való kattintással tudja 

megtenni a tételét. 

A Szervező a „Licit” menüpontban feltüntetett termékeket bocsátja árverésre, amelyek kikiáltási ára 

minden esetben 5000 Ft. 

Minden termék esetében a licit 1000 Ft-onként emelkedik. 

A Licitáló tétjeihez kötve marad, azok a Ptk. szerinti ajánlatnak minősülnek. A Licitáló a Licit gomb 

megnyomásával és a Liciten való részvételével elfogadja jelen részvételi szabályzatot.  

Egy adott licit eltávolítása csak mindkét Fél (Szervező és Licitáló) egyetértésével, kizárólag az 

Árverés befejezése előtt lehetséges, indokolt esetben, melynek mérlegelése a Szervező kizárólagos 

hatásköre. Az online Árverésben részt vevő személy büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, 

hogy az általa megtett tét ellenértéke a rendelkezésére áll. 

A termékre jogosult Licitáló (a továbbiakban: „Nyertes Licitáló”) az a licitáló, aki az adott termék  

tekintetében az Árverés lejártáig beérkező licitek közül az utolsó licittel rendelkezik. A Nyertes 

Licitálót a Szervező az általuk a regisztrációkor megadott elérhetőségek valamelyikén értesíti. 

A licit nyertese továbbá vállalja, hogy 3 naptári napon belül a termék ellenértékét átutalja a 

Szervező bankszámlaszámára (17000019-15255471). 

A Nyertes Licitáló köteles együttműködni a licitált termék átvétele/igénybevétele érdekében. 

Amennyiben ennek neki felróható okból a licitálást követő 30 napon belül nem tesz eleget, és a 

termék átvétele/igénybevétele meghiúsul, a termék a továbbiakban nem vehető igénybe, és a licit 

szervezőjét semmilyen felelősség nem terheli. 

A licitálás során megvásárolt termék átadása személyesen történik. A Szervező az adott terméken 

kívül mást nem ad, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt. A termék készpénzre nem váltható át 

és nem átruházható. 

 

  

 

http://www.nezzram.hu/


Személyes adatok kezelése: 

. A Szervező minden személyes adatot, amely az Árverés során tudomására jut, bizalmasan és a 

hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a 

Licitálónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy 

helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein. 

A Licitáló az Árverésre való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Licitszabályzat teljes 

tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait, így különösen, de nem 

kizárólag a regisztráció során megadott adatok - név, e-mail cím, postai cím - a Szervező az Árverés 

során a célnak megfelelően, valamint az Árverés lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben 

kezelje. 

A Licitálók személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A 

Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Licitálók személyes adatait a hatályos jogszabályi 

rendelkezésekkel összhangban kezeli. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és 

jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény tartalmazza. 

A Licitáló továbbá hozzájárul, hogy  - a Szervező, illetve az árverés termékeit felajánló  

magyarországi divattervezők – adataikat hírlevél és direkt marketing hírlevél kiküldésére 

felhasználja, melyekről a Licitáló később bármikor leiratkozhat. 

A licit Nyertese az Árverésen való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a termék  

átadásához, illetve a termékhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek rendezéséhez szükséges 

további adatait a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig 

és mértékben kezelje. 

Egyéb rendelkezések 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Árverésből kizárja azt a Licitálót, továbbá kártérítési, 

esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Licitálóval szemben, aki: 

• az Árverés menetének befolyásolásával, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván az 

Árverés során előnyhöz jutni, 

• más Licitáló regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg. 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a fentebb meghatározott eseteket saját döntési jogkörében 

bírálja el. A Licitálók a téves adatszolgáltatásért felelősek, az adatok helytállóságát az Árverésre 

történő regisztráció során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért 

ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a 



Licitálót terheli. 

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az Árverés időtartama alatt a Honlap technikai okokból 

időszakosan nem érhető el. A Licitáló tudomásul veszi, hogy az Árverés technikai 

infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint reakciós sebessége a 

kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a 

Szervezőn illetve az Egyesületeken kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) 

kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat 

fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó felelősséget kizárja. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Licitszabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát 

az Árverést egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Licitszabályzat módosításait, illetve az 

Árverés esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően 

a Szervező közzéteszi a www.nezzram.hu weboldalon. 

A Szervező bármely, a jelen Árveréssel kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben 

kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező az 

általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Licitálóknak a Szervezővel szembeni 

igényérvényesítésének lehetőségét. Az Árveréssel kapcsolatos minden vitás kérdésben a Szervező 

döntése az irányadó. 
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