
1.  Dobossy Auctions act as auctioneers and commercial agents 
for the vendor, thus organising, handling and conducting 
auctions on his/her behalf. The lots delivered by vendors are 
subject to sale by auction in the same succession as in the 
catalogue, that is the representative of Dobossy Auctions 
conducting the auction shall announce the lot number as well 
as the catalogue price, to which intending buyers make their 
bids by raising the paddle. Before the beginning of the sale all 
bidders must register by providing their name and residence, 
for being able to collect their paddle bidding number. By being 
issued with a paddle, buyers implicitly acknoewledge that they 
accepted to be bound by the conditions of sale. 

2.  The highest bidder shall obtain the legal title of the lot, except 
for cases the Hungarian State decides to exercise its right of 
pre-emption – granted by Act LXIV of 2001 – on works of art 
marked as PROTECTED in the catalogue. 

3.  The Gallery act as commercial representatives on behalf of the 
vendor, who authorises the auctioneers to sign a Sale/Purchase 
Agreement with the highest bidder and to collect the purchase 
price.  
 
The auctioneer reserves the right to cancel the sale of some 
items listed in catalogue. 

4.  The purchaser is bound to pay cash an advance equal to 20% 
of the hammer price either during or immediately after the 
sale. As soon as the lot(s) has been paid for in full, legal title 
will pass to the buyer, who may remove the lot(s) on the spot. 
The commercial agent grants for the purchaser the full 
settlement of the purchase within 14 days from the day of the 
sale. The account also contains the amount of the deposit, in 
case payment is made in due time. 
If the buyers fail to pay in full for any of their purchases in due 
time, the commercial agent considers the bid null and void. In 
this case, the advance shall not be refund to the buyer. 

5.  The purchaser shall pay to the commercial agent a premium 
of 20% on the hammer price. 

6.  After the lot(s) has been paid for in full, the purchaser shall 
remove it at his/her risk and expense. If the buyer fails to 
remove the lot(s), the commercial agent is not responsible for 
its damage, and starting with the fifteenth day from the day of 
the sale, it is subject to a warehousing charge of 5% of the pur-
chase price per lot per month. In case the purchaser does not 
remove the lot - despite being noticed by the Gallery, within six 
months after the auction the commercial agent is entitled to 
freely resell the item and subsequent to deducting their 
expenses, they keep the remaining amount as a deposit for the 
vendor. 

7.  Any undertaking aimed at convincing third parties to make 
unreasonably high bids and thus causing a loss is prohibited. 

8.  Each item can be viewed during the exhibition and on the sale.  
The descriptions and illustrations serve solely to identification, 
and the purchaser shall determine the physical condition of 
the lots and whether they correspond to the description in the 
catalogue. Objection and contestation after the sale is not 
possible, save for the case the lot is a forgery and in the 
catalogue it is marked as authentic. In this case, the purchaser 
shall notice the commercial agent in writing that in his view, 
the lot is a forgery within three months from his first doubt but 

within 5 years from the sale at the latest. The Gallery bound 
themselves to reimburse for the buyer the hammer price and 
the premium paid for the lot, that shall be refund to the 
Gallery, if an independent arbitrator decides the lot is not 
authentic.  
 
The lots are sold without any warranty, with all faults and 
imperfections they have at the time of the sale. 

9.  The lots to sell by bid shall not be purchased under starting 
price.

10.  In case the purchaser does not want to participate in person 
at the auction, the Gallery bid instead of him/her - based on 
the purchase order issued to them by the bidder. Please, let us 
receive your purchase orders at least 24 hours before the start 
of a sale. To accept a purchase order the payment of an 
advance of 20% is required, this amount is refund in case of 
an unsuccessful bid. In case of a successful bid, this amount 
represents a deposit, the rest of the conditions are the same 
as in case of a bid in person. If a third person gives a purchase 
order with a higher amount or a participant in person makes 
a higher bid for the same lot, the absent bidder shall be 
refund the advance without any deduction. 

11.  Bidding by phone is also possible. In the event of two 
intending buyers submitting identical bids for a lot the first 
bid received takes precedence. 

12. Purchases shall be removed at the buyer’s expense. 

13.  Lots marked ”PROTECTED” in the catalogue cannot be 
exported from Hungary. All owners of ”PROTECTED” objects 
of art are registered by museums and the change of owner-
ship shall be declared. 

14.  Export of cultural heritage is ruled by Act LXIV of 2001. Lots 
belonging to cultural heritage may be subject to export with 
the permit or licence of the National Office of Cultural 
Heritage. 

15. Items unsold by the end of the sale may be re-auctioned.

Contact:
Dobossy Auctions
+36 30 922 52 82
info@dobossyaukcio.hu

CONDITIONS OF SALE
1.  A Dobossy Aukciósház az árverést, az árvereztetők 

megbízásából mint kereskedelmi képviselő szervezi, rendezi 
és vezeti. A tételek a katalógus sorrendjében kerülnek 
kikiáltásra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tárgy 
katalógusszámát valamint kikiáltási árát élő szóval kihirdeti, 
amire a venni szándékozók tárcsa feltartásával teszik meg 
ajánlatukat. Árverezni kizárólag az aukció megkezdése előtt, 
név és lakcím szerint regisztrálva, licitáló tárcsával lehet. 
A vevők a tárcsa átvételével, mint ráutaló magatartással 
kifejezik, hogy az árverési feltételeket magukra nézve 
kötelezően fogadják el. 

2.  A tárgy tulajdonjogát az árvereztetőtől leütéssel az az árverési 
vevő szerzi meg, aki a legnagyobb árajánlatot teszi, kivéve, ha 
a katalógusban jelzett VÉDETT tárgy esetében az 2001. évi LXIV. 
tv–ben biztosított elővásárlási jogát a magyar állam 
érvényesíti. 

3.  A Galéria mint kereskedelmi képviselő az árvereztető (megbízó) 
nevében és képviseletében, annak teljes körű meghatalmazása 
alapján jár el, e meghatalmazás alapján jogosult az aukció 
során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adás-vételi 
szerződés megkötésére és a vételár átvételére.  
A Galéria fenntartja a jogot, hogy a katalógusban szereplő 
egyes tételek árverezését mellőzze. 

Licitlépcsők Emelkedés 
20 eFt alatt 1 eFt 
20 eFt és 50 eFt között 2 eFt 
50 eFt és 100 eFt között 5 eFt 
100 eFt és 200 eFt között 10 eFt 
200 eFt és 500 eFt között 20 eFt 
500 eFt és 1 000 eFt között 50 eFt 
1 000 eFt és 2 000 eFt között 100 eFt stb.

4.  A vevő a leütési ár 20%-át foglalóként az árverésen 
készpénzben azonnal tartozik kifizetni. Amennyiben a teljes 
vételár egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a 
tárgy a helyszínen átvehető. A kereskedelmi képviselő biztosítja 
annak lehetőségét, hogy az árverési vevő a foglalót meghaladó 
vételárrészt az árverés időpontjától számított 14 napon belül 
egyenlítse ki. A vételárba a foglaló összege – határidőben 
történő teljesítés esetén – beleszámít. Amennyiben az árverési 
vevő a megadott határidőig az árvereztetőnél a teljes vételárat 
nem rendezi, úgy ez esetben a kereskedelmi képviselő 
az árverési vevő ajánlatát érvénytelennek tekinti. Ebben 
az esetben a vevő által adott foglaló részére nem jár vissza. 

5.  A vevő a kereskedelmi képviselő részére közvetítői díjat tartozik 
fizetni, a leütési ár 20%-át. A közvetítői díj ÁFÁ-t tartalmaz.

6.  A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni 
a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és 
felelősségére. Ennek elmulasztása esetén a kereskedelmi 
képviselő nem felel a tárgy sérüléséért, és az árverést követő 
15. naptól a vételárra számított havi 5% tárolási díjat számol 
fel. Amennyiben az árverési vevő az árverést követően 
felszólítás ellenére a megbízás tárgyát nem szállítja el, úgy ez 
esetben 6 hónap elteltével a kereskedelmi képviselő a tárgyat 
szabadon értékesíti – a költségei levonását követően – a 
fennmaradt összeget pedig a vevő javára letétként őrzi.

7.  Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra 
irányul, hogy harmadik személyeket szerfelett magas vételár 
kínálatára rávegyen és így megkárosítson. 

8.  Az árverés előtti kiállításon minden tárgy megtekinthető. 
A tárgyak szavatosság nélkül, minden hibájukkal és 
hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, 
melyben az árverés idején vannak. A katalógusban szereplő 
leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így 
a vevőknek saját maguknak kell – az árverést megelőzően – 
meggyőződniük az árverési tételek állapotáról és arról, hogy 
azok megfelelnek-e a katalógus leírásának. A leütés után 
kifogásnak, vagy felszólamlásnak nincs helye kivéve, ha a tárgy 
hamis – bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben 
az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy származásával, 
vagy eredetiségével kapcsolatban felmerülő első kételytől 
számított 3 hónapon belül, de legkésőbb az árverés napjától 
számított 5 éven belül felszólamlással élhet. A Galéria 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 független igazságügyi szakértő 
megállapítja, hogy nem eredeti. 

9.  Az eladásra kerülő tárgyak kikiáltási ár alatt nem 
vásárolhatók meg.

10.  Amennyiben az árverési vevő személyesen nem kíván részt 
venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás 
alapján helyette a Galéria - a megbízásnak megfelelően - teszi 
meg a vételi ajánlatokat. Kérjük, hogy a vételi megbízásaikat 
az árverést megelőzően 24 órával eljuttatni szíveskedjenek. 
A vételi megbízás elfogadásához 20% előleg befizetése 
szükséges, amely sikertelen licitálás esetén visszajár. 
Ha vételi megbízás sikeres az előleg teljes összegét 
foglalónak kell tekinteni, egyebekben pedig a személyesen 
jelenlévő vevő- re vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
Ha ugyanarra a tételre harmadik személy magasabb összegű 
megbízást ad, vagy az árverési vevők magasabb vételi 
ajánlatot tesznek, a távollévő árverési vevő az árverés után 
az előleget minden levonás nélkül visszakapja. 

11.  Lehetőség van telefonon keresztüli árverezésre is. Azonos 
összegű vételi megbízás esetén a korábban érkező vételi 
megbízást részesítjük előnyben. 

12. A szállítás költségei a vevőt terhelik. 

13.  Az árverési katalógusban „VÉDETT” jelzéssel szereplő 
tárgyakat Magyarországról kivinni nem lehet. A „VÉDETT” 
jelzésű tárgyak mindenkori tulajdonosait a múzeumok 
nyilvántartásba veszik, a tulajdonosváltozás kötelezően 
bejelentendő.

14.  A kulturális javak külföldre viteléről az 2001. évi LXIV. törvény 
rendelkezik. A kulturális javak véglegesen csak a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal engedélyével vihetők ki az országból. 

15.  Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újraárverezését lehet 
kérni a kereskedelmi képviselőtől.

Kontakt:
Dobossy Aukciósház
+36 30 922 52 82
info@dobossyaukcio.hu

ÁRVERÉSI FELTÉTELEK


