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1. RÉSZVÉTELI DÍJ 

1.1 Az ÁRVEREZŐ HÁZ Szolgáltató és Árverező Zrt. által szervezett árveréseken kizárólag az 
árverési vevő vehet részt, aki a részvételi díjat megfizette. 

1.2 A részvételi díj összege 10.000 forint, vagyis tízezer forint, amelytől Árverező egyoldalúan 
eltérhet. 

1.3 A részvételi díj megfizetésére sor kerülhet az árverés kezdetét megelőzően az árverés 
helyszínén készpénzben, illetve eredeti visszavonhatatlan banki igazolással igazolható az 
ÁRVEREZŐ HÁZ Szolgáltató és Árverező Zrt. árverési hirdetményben megjelölt számlájára 
történt átutalás. 

1.4 A részvételi díj megfizetése kizárólag egyetlen személy licitálását teszi lehetővé. 

1.5 A részvételi díj megfizetésével együtt történik az árverési szabályzatban megjelölt árverésre 
vonatkozó egyéb feltételek vizsgálata.  

2. ÁRVERÉSI BÁNATPÉNZ 

2.1 Az ÁRVEREZŐ HÁZ Szolgáltató és Árverező Zrt. által szervezett árveréseken kizárólag az 
az árverési vevő vehet részt, aki a bánatpénzt megfizette. 

2.2 A bánatpénz alapja az árverésre kerülő dolog kikiáltási ára.  

2.3 A bánatpénz mértéke az alap 5%-a, azaz öt százaléka, de ingatlanok esetén minimum 
250.000 forint, azaz kettőszázötvenezer forint, ingók esetén minimum 100.000 forint azaz 
százezer forint, amelytől Árverező eltérő mértékű bánatpénzt is megállapíthat és azt adott 
árverés hirdetményében közzéteszi. 

2.4 A bánatpénz megfizetésére sor kerülhet az árverés kezdetét megelőzően az árverés 
helyszínén készpénzben maximum 500.000,- Ft összegig. Az ezt az összeget meghaladó 
összegű teljes bánatpénz kizárólag átutalással teljesíthető az ÁRVEREZŐ HÁZ Szolgáltató 
és Árverező Zrt. árverési hirdetményben megjelölt számlájára olyan módon, hogy a 
bánatpénz teljes összege legalább az árverést megelőző munkanapon jóváírásra kerüljön. 
Az átutalás tényéről eredeti visszavonhatatlan banki igazolás benyújtása szükséges azt 
árverést megelőzően-. A bánatpénz megfizetéséről az Árverező a helyszínen igazolást állít 
ki. 

2.5 A bánatpénz visszajár amennyiben az árverés, a bánatpénzt megfizető árverési vevő 
szempontjából, eredménytelen lett. Készpénzben történt fizetés esetén az árverező a 
helyszínen készpénzben fizeti vissza a bánatpénzt, átutalás esetén a bankok által 
felszámított költségekkel csökkentve az Árverező 8 napon belül a visszautalja ugyanarra a 
bankszámlára a bánatpénz összegét, ahonnan az érkezett. A bánatpénz visszafizetésének 
egyéb szabályait az Árverési Szabályzat tartalmazza.  

2.6 Amennyiben az árverési vevő szempontjából az árverés eredményes lett (az árverési vevő 
nyerte a licitet), a bánatpénz összege beleszámít a fizetendő vételárba. 

2.7 Amennyiben az árverési vevő az árverési szabályzatban meghatározott módon és időben 
nem fizeti meg az árverezett dolog vételárát, az árverési bánatpénzt elveszti.  

3. LICITLÉPCSŐK 

3.1 A licitlépcsők számítási alapja elsősorban a vagyontárgy kikiáltási ára. 

3.2 Az ÁRVEREZŐ HÁZ Szolgáltató és Árverező Zrt. az általa szervezett árveréseken az 
árverési folyamat során az alábbi licitlépcsőket alkalmazza. 
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A vagyontárgy kikiáltási ára 
(Ft) 

Licitlépcső (Ft) 

1 – 5.000.000,- 100.000,- 

5.000.001 – 10.000.000,- 250.000,- 

10.000.001 – 25.000.000,-  500.000,-  

25.000.001 – 100.000.000,- 1.000.000,- 

100.000.000,- felett 2.500.000,- 

 

3.3  A licitlépcsők kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak, attól az árverés vezetője 
egyoldalúan eltérhet. Az árverés vezetője a licitálás megkezdését követően első és utolsó 
licitlépcsőként tört licitlépcsőt alkalmazhat (pl. kikiáltási ár: 4.672.523 Ft -> első licitlépcső: 
4.600.000,- Ft)     

4. SZERZŐDÉSKÖTÉSI DÍJ 

4.1 Eredményes árverés esetén az ÁRVEREZŐ HÁZ Szolgáltató és Árverező Zrt. az árverési 
szabályzatban meghatározottak szerint elkészíti, illetve ügyvédjét megbízza az árverezett 
vagyontárgy adásvételi szerződésének elkészítésével és az árverezett dolog tulajdonjoga 
átszállásának lebonyolításával. A szerződéskötés díjáról az ÁRVEREZŐ HÁZ Szolgáltató és 
Árverező Zrt, az árverés helyszínén az árverési vevőnek nyújt tájékoztatást. 

 

A Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Árverési Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi 

és az ÁRVEREZŐ HÁZ Szolgáltató és Árverező Zrt. által egyoldalúan módosítható. 

 

Kelt. Budapest, 2020. január 02. 

 

ÁRVEREZŐ HÁZ Szolgáltató és Árverező  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

képv: Orbán Róbert vezérigazgató 

 


