
Jótékonysági online licit szabályzat 

 

1. A jótékonysági licit és a szervezők 

Jelen szabályzat a The Orbital Stranger Project művészduó alkotói (Aknay Csaba és 
Kotschy Gábor fotóművészek) és a Ferenczy Múzeumi Centrum (továbbiakban együtt: 

Szervezők) közösen szervezett, a múzeum által karbantartott  Facebook oldalon 
(https://www.facebook.com/muzeumicentrum) futó jótékonysági licitálásra vonatkozik (a 

továbbiakban: Licit) az alábbi feltételekkel. 
  

2. A Jótékonysági licitre felajánlott alkotás és a licit célja 
A The Orbital Stranger Project művészei jótékonysági célra ajánlják fel a kizárólagos 

tulajdonukat képező, a szentendrei Vajda Múzeum PhotoLab kiállítóterében 2022. április 
9. napjától látogatható kiállításukon megtekinthető alkotásukat, amelynek címe: Kincső, 

2022 

mérete: 20x 30 cm 
technika:digitális fotónyomat 

(továbbiakban: Alkotás) 
A The Orbital Stranger Project művészei az alkotásukért befolyó vételár összegét az ukrán 

háborús menekültek megsegítésére ajánlják fel. 
  

3. Kik vehetnek részt a licitálásban? 
A Licitálásban részt vehet minden Facebook adatlappal és felhasználói regisztrációval 

rendelkező természetes személy, aki cselekvőképes, betöltötte a 18. életévét, elfogadja és 

betartja a jelen szabályzatot, és a licitálásra nyitva álló időben ajánlatot tesz a Szervezők 
által közzétett alkotás megvásárlására. A Licitálásban való részvétel a jelen szabályzat 

automatikus elfogadását jelenti. 

Nem vehetnek részt a Licitálásban a Szervező munkatársai, valamint mindezen személyek 

Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. 

Nem vehet részt a Licitálásban az a személy, aki a Facebook regisztráció során az adatait 

hibásan, vagy nem adta meg. Ha olyan licitáló vesz részt a Licitben, aki a Facebook 
felhasználói feltételeit megszegve vagy megkerülve regisztrált a Facebookon, az 

automatikusan kizárásra kerül. A Licitáláson cselekvőképtelen vagy korlátozottan 

cselekvőképes személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult. 

A Licit lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat szerint történik. 

Amennyiben a szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

4. A Licit időtartama, menete 
A Licit időtartama: 2022. április 8 napjától – 2022. április 13 napjáig tart. 

A Licit 2022. április 8–én 18:00-kor kezdődik és 2022. április 13–án 20:00-kor zárul. 
A licitálók a Licitre nyitva álló időszakban azzal licitálnak érvényesen az alkotásra, ha 

Facebook hozzászólásban ajánlatot tesznek a következő licitlépcső alapján. 

Az induló ár: 30.000,-Ft azaz harmincezer forint 
Licitlépcső: 5000,-Ft azaz ötezer forint 

(Ettől eltérő licitlépcsőket és pénznemeket a Szervezők nem fogadnak el.) 
 

A Licit menete:  
A licitálók a Licit időtartama alatt felkeresik a múzeum a Facebook oldalát, ahol 

megismerhetik a Licitálás részleteit, a jelen szabályzatot és hozzászólásban ajánlatot 

https://www.facebook.com/muzeumicentrum


tehetnek a következő licitlépcső alkalmazásával az Alkotásra. A licitáló tudomásul veszi, 
hogy amennyiben az övé az utolsó érvényes licit a legmagasabb összeggel, akkor fizetési 

kötelezettségének eleget kell tennie. 

A Licitálás nyertese az a licitáló lesz, aki Licit lezárásának időpontjáig a legmagasabb 
összeget ajánlja fel az Alkotásért. Ez az összeg képezi az Alkotás vételárát. 

A nyertes licitáló az értesítését követő 5 napon belül köteles átutalni a vételárat: 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Forint Számlaszámunk:11784009-20200745 

Számlavezető bankunk:OTP Bank Nyrt. (1054 Budapest Báthory u. 9.) 

BIC(SWIFT) kód:OTPVHUHB 

IBAN:HU31 1178 4009 2020 0745 0000 0000 

Közlemény: Ukrán válsághelyzet 
 

4. Az Alkotás átvétele 
A Licit lezárását követően a Szervezők a nyertest privát üzenetben értesítik és egyeztetnek 

vele az Alkotás átvételének feltételeiről. A vételár megfizetését követően az Alkotás a 
PhotoLab kiállítótérben (2000 Szentendre, Hunyadi u. 1.) 2022. április 22-én, 17:00 órakor 

vehető át az alkotóktól. 
Ha a nyertes a vételárat az értesítését követő 5 napon belül nem fizeti meg, elveszíti jogát 

az Alkotás megvásárlására. A Szervező döntése szerint ebben az esetben a pótnyertes lesz 
jogosult az Alkotás megvásárlására. Pótnyertes az a személy, aki a licitálás nyertese 

mögött a következő legmagasabb vételárat ajánlotta fel az Alkotásért. A pótnyertes 

esetében az értesítésre, fizetési határidő és az Alkotás átvételére ugyanazok a szabályok 
az irányadók, mint amelyek a nyertes tekintetében voltak. 

 
Licitálót a Szervező kizárja a licitből: 

 ha a Licitre jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét; 
 ha az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol; 

 ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 
 ha valótlan, hibás személyes adatokat küld meg a Szervező részére; 

 egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a 

Liciten, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 
 ha Szervező egyéb okból jónak látja a licitálót törölni, így különösen ha 

kommentjeivel vagy nyilatkozataival sérti a Szervező jogos érdekét, a jótékonysági 
cél megvalósítását; 

 jelen részvételi szabályzat bármely pontját, vagy a Licittel összefüggésben 
jogszabályt vagy más jogát /jogos érdekét sérti, illetve erre alapos gyanú merül 

fel.  

5. A Szervező felelőssége 

A Szervező a Facebook ingyenességéből adódóan nem szavatolja a Licit 

szünetmentességét, és nem tehető felelőssé a Licit felfüggesztéséért vagy 
megszüntetéséért. A Szervező kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Liciten 

való részvétel során, a Licit esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Licit 
során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 

veszteségekért. 

6. Adatkezelés és adatvédelem, adatbiztonság 

 
Tájékoztatás 

A Licitálásban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Szervező a 

Licitáló kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a Licitálásban történő részvétel 
során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím) 



Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem 
továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes azonosítására, 

nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre  használjuk. 

A Licit résztvevőinek adatait a Szervező a Licitálásban való részvétel és az ehhez szükséges 
adatszolgáltatás érdekében meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem 

dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a 
Licitálásban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. 

A Licitáló téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása 
stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.  

A Licitáló adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, 
jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy 

részére történő kezelésének megszüntetését kérni. 
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, 

címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Licitálókat 
a módosításokról. 

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Licitáló a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 

 
Azáltal, hogy a Licitáló részt vesz a Licitáláson, 

 hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer, akkor az adásvétel 
megkötéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a 

Szervező az Alkotás kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és 

az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően kezelje.  

 feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező a jelen Licit lebonyolítása 
során az Alkotás átadása céljából, a Licit időtartama alatt  felhasználja.  

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a Licitálással kapcsolatos kommunikációra 
használja, majd azokat a Licit sikeres lezárása után törli.  

 
Adatbiztonság: A Szervező biztosítja a licitálók személyes adatainak biztonságát, továbbá 

végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a személyes 

adatoknak megfelelő szintű védelmét garantálják. 

7. Vegyes rendelkezések 

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a Licit 
időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.  

A Licit tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Licitálást a Facebook nem 
szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Licitáló az adatait a Licit 

Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Facebook nem vesz részt 
a Licit szervezésében, ezért a Licitálásban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és 

hiánytalanul mentesül a Licitálásból eredő kötelezettségek alól. 

  
  

 

 


