
FUGA10 

10 éves a FUGA 
Születésnapi aukciómaraton, 2019. október 5–6.  

Jótékonysági aukciónkon a műtárgyak választéka éppen olyan sokszínű, mint a most 10 éves FUGA 
Budapesti Építészeti Központ kulturális kínálata: képzőművészet, fotó, kézirat és kotta, design és 
Magyarországon először építészeti rajz és makett kerülnek kalapács alá. 

A művészek által felajánlott alkotások teljes bevételét a FUGA fejlesztésére fordítjuk. Ha Ön a több 
mint 700 tételből vásárol, akkor az egy évtizede, a független kultúrát szolgáló FUGA következő tíz 
évének sikerét támogatja! 

Mindenkit várunk 2019. szeptember 7 – október 4. között aukciós kiállításunkon és az árverésen! 

Árverési feltételek 

1. Az árverés szervezője és lebonyolítója a Budapesti Építészeti Központ Nonprofit Kft (a 
továbbiakban: Galéria). 
 

2. Árverezni kizárólag az aukció megkezdése előtt, név, lakcím, telefonszám, email cím szerint 
regisztrálva, licitáló tárcsával lehet. A vevők a tárcsa átvételével elfogadják az árverési 
feltételeket. 
 

3. Az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katalógusszámát és kikiáltási árát élőszóval kihirdeti, 
amire a venni szándékozók a licittárcsa felmutatásával jelzik ajánlatukat. 
 

4. Az árverésvezető a Magyarországon szokásos licitlépcsőkkel emeli az árat mindaddig, amíg 
csak egy licitáló marad. Az árverés vezetőjének joga van elfogadni, ha a jelenlévő vevők közül 
valaki beszólással magasabb árat kínál fel. Ekkor a bemondott árról folytatja tovább a 
licitlépcsőknek megfelelő áremelést.  
 

5. A tárgy vételi jogát leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb ajánlatot teszi.  
 

6. Az eladásra kerülő tárgyak a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatók meg. 
 
7. A teljes vételárat az árverés időpontjától számított 14 napon belül van lehetőség 

kiegyenlíteni. Ha a vevő a megadott határidőig a Galériánál a teljes vételárat nem rendezi, 
vételi ajánlata érvényét veszti. Amennyiben a teljes vételár az árverésen kifizetésre kerül, úgy 
a tárgy a helyszínen átvehető. Fizetni csak a tárcsa bemutatásával lehet.  

 
8. Fizetési lehetőségek: készpénz, banki átutalás. A Galéria a vásárolt tételekről bizonylatot vagy 

számlát állít ki.  
 

9. A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról 
saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén a Galéria nem felel a tárgy 



sérüléséért. Amennyiben az árverési vevő a határidő letelte után a megvásárolt tárgyat nem 
szállítja el, úgy 6 hónap elteltével a Galéria a tárgyat szabadon értékesíti.  
 

10. Az árverés előtti kiállításon minden tárgy megtekinthető. A tárgyak 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. 
 

11. Ha a vevő személyesen nem akar/nem tud jelen lenni az aukción, vételi megbízást adhat a 
Galériának, hogy helyette és nevében licitáljon az adott tételekre. Vételi megbízást csak 
pontos összeg megjelölésével fogadunk el. (A legmagasabb összeg + 1 licitlépcső 
meghatározása ajánlott, mivel Önt úgy képviseljük, mint egy, a helyszínen ülő vevő. Így ha az 
Ön által meghatározott legmagasabb összeg más vevőre „jut”, ő nyeri meg a tételt, ha a plusz 
1 lépést Ön nem határozta meg.) 

 
12. Vételi megbízást személyesen, telefonon, emailben tehet az aukciót megelőző napon 19 

óráig.  
 

13. Lehetőség van telefonon keresztüli árverezésre is, de csak a 10.000.-Ft feletti áron induló 
tételeknél. A telefonon licitálni szándékozó ügyfél e szándékával kifejezi, hogy ő az első licitet 
megajánló vevő! A telefonhívásra jelentkezés módja, hogy az aukciót megelőző 3. nap este 
19 óráig megadja címét, email címét és telefonszámát a Galériában. Amennyiben a telefonos 
kapcsolat nem jön létre (a hívott fél bármilyen oknál fogva nem elérhető), az kikiáltási áron 
való vételi szándéknak tekintendő.   

 
14. Az árverésen el nem kelt tárgyakat 14 napig a Galériában az árverés alacsonyan 

meghatározott árai miatt kikiáltási ár + 20% áron lehet megvásárolni.  
 

15. Galéria adatok: 
 
Budapesti Építészeti Központ Nonprofit Kft. 
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5. 
adószám: 14092240-2-42 
cégjegyzékszám: 01-09-888529 
bankszámlaszám: K&H Bank 10405004-00020695-00000004 
 
fuga.aukcio2019@gmail.com 
info@fuga.org.hu 
1 266 2395 
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