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Kiadja: Quadro Galéria, Kolozsvár
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Árverési szabályzat

1. A Quadro Galéria Kft., a következőkben Quadro Galéria, 
mint a műtárgyak tulajdonosainak kereskedelmi képviselő-
je, árverést szervez a katalógusban megjelölt időpontban, a 
Quadro Galéria székhelyén.

2. Ez alkalomból a Quadro Galéria katalógust ad ki az 
árverésen szereplő műalkotásokkal, melyeket az árverést 
megelőző tárlat keretében lehet megtekinteni. 

A katalógusban szereplő leírások és reprodukciók csu-
pán a műtárgyak azonosításához nyújtanak segítséget. A vá-
sárlóknak maguknak kell meggyőződniük az aukció előtt a 
műalkotások hitelességéről és állapotáról. Ehhez a Quadro 
Galéria tanácsadást nyújt az érdeklődőknek. A műtárgyak 
esetleges károsodásáért az hibáztatható, aki a jelenlegi sza-
bályzat szerint vétkesnek tekinthető. A Quadro Galériának 
jogában áll bármely műalkotást visszavonni az árverésről.

3. Az árverésen bármely természetes vagy jogi személy 
részt vehet, állampolgárságtól függetlenül. Részvételi díjat 
nem kell fizetni. Az árverésen azok vehetnek részt aktívan, 
akik közvetlenül érdekeltek a vásárlásban, illetve olyanok 
is, akik műgyűjtőket képviselnek, ez esetben felhatalmazás-
sal kell rendelkezniük. Ugyanakkor részt vehetnek azok a 
személyek is, akik a Quadro Galériát bízzák meg szerződé-
ses alapon, 20%-os előleg befizetésével. Ha a vásárlás nem 
valósul meg, az előleg levonások nélkül visszajár. Ameny-
nyiben ugyanazon műalkotásra több azonos licitösszeg ér-
kezik, a korábban megkötött szerződés élvez elsőbbséget. 
Telefonos licit csak abban az esetben lehetséges, ha erről a 
szervezők az árverés előtt 24 órával értesülnek, az igény-
lőnek pedig bankgaranciával kell szavatolnia.

4. Az árverésen kizárólag számozott tárcsa beszerzésé-
vel lehet részt venni, ezt az esemény kezdése előtt kell 
igényelni. Beiratkozási ív kitöltése kötelező – ez vásárlás 
esetén a műtárgy árának kifizetésére is kötelez, illetve azt 
bizonyítja, hogy a résztvevő ismeri és egyetért jelen sza-
bályzattal.

5. Az árverés szigorúan követi a műalkotások katalógus-
beli sorrendjét. A licit akkor ér véget, amikor a kataló-
gusban szereplő utolsó műtárgyat is kikiáltották, szünet és 
idő korlátok nélkül.  

6. Az árverést vezető személy minden egyes alkotás ese-
té ben meghirdeti a kikiáltási árat. A licit szigorúan emelke-
dő összegekkel történik. Az árverést vezető személy által 
javasolt összeget a számozott tárcsa felmutatásával kell 
megerősíteni. A számozott tárcsa feltartása fizetési kötele-
zettséget von maga után. 

Amennyiben több ajánlat is érkezik, az árak a következő 
licitlépcsők szerint emelkednek:

Utolsó ajánlat (euró):  Emelkedés (euró):
100-150 5
150-200 10
200-500 20
500-1000 30
1000-1500 50
1500-2000 100
2000-5000 200

7. A műalkotás odaítélése visszavonhatatlanul három ki-
kiáltás után történik, kalapácsütéssel. Az árverés vezetője 
nevezi meg a nyertes vásárlót, annak száma alapján. A mű-
alkotás odaítélése fizetési kötelezettséggel jár.

Ha az árverés vezetője valamilyen okból nem tudja azo-
nosítani azon személy számát, aki a legtöbbet ajánlotta, jo-
gában áll megismételni a licitet.

8. Ha az árverés során valaki azt igényli, hogy ismét licit 
alá kerüljön egy olyan műalkotás, amelyet nem ítéltek oda, 
ez a Quadro Galéria jóváhagyásával, az árverés végén en-
gedélyezett. Az úgynevezett ajánlási űrlapot az igénylőnek 
alá kell írnia, a kikiáltási ár azonban ez esetben 10%-kal ma-
gasabb lesz az eredetinél.

A vásárlási ár

A kikiáltási ár lejben és euróban van megszabva. A licit 
euróban zajlik, fizetni azonban lejben kell, a Román Nem-
zeti Banknak az aukció napján érvényes árfolyamán. Az ár-
folyamot az aukció elején bemondják.

A leütési ár nem tartalmaz sem jutalékot, sem pedig vala-
milyen illetéket. A leütési árhoz 20%-os aukciós jutalék adó-
dik, amely tartalmazza az ÁFÁ-t és a műtárgyak esetében 
alkalmazott illetéket (TAP). A vásárlónak ezt az összeget kell 
kifizetnie. Bármilyen egyéb, a törvény által megszabott illeté-
ket a szervezők előre bejelentenek és alkalmaznak.

A fizetés

A vásárló aláírja a vásárlási szerződést, és kötelezett-
séget vállal azért, hogy helyben a vásárlási ár legkevesebb 
20%-át kifizeti.

A fennmaradó összeget 7 munkanapon belül kell kifizet-
ni, az árverést követő naptól számítva. A nem román ál-
lampolgárságú vásárlókat arra kérjük – az árfolyamkülönb-
ségek miatti nézeteltérések elkerülése végett –, hogy az 
árat RON-ban jelöljék meg.

Fiztési módozatok

– az OTP BANK kolozsvári, főtéri fiókja által kibocsátott 
fizetési utalvány alapján. Számlaszám: 

RO66 OTPV 2000 0025 4022 RO01 (RON) vagy 
RO23 OTPV 2000 0025 4022 EU01 (EURO).

A katalógus nyomdai kivitelezését támogatta: sc ROXER Grup sa

www.roxer.ro
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Az átutalásnak 7 napon belül kell megtörténnie, az árve-
rést követő naptól számítva;

– készpénzben, lejben, a galéria pénztárában;
– kártyával, a galéria POS termináljánál.

A vásárló csak a vásárlási ár teljes törlesztése után kapja 
kézhez a műtárgyat. 

A fizetés késlekedése, a megszabott határidő túllépése 
napi 0,3%-os büntetőkamatot von maga után.

Ha a vásárló az árverést követő 14 napon belül nem fizeti 
ki a vásárlási árat, a Quadro Galériának jogában áll egyolda-
lúan, bármilyen írásos értesítés nélkül úgy döntenie, hogy a 
műalkotás nem kelt el, visszaszolgáltathatja azt tulajdonosá-
nak, vagy eladhatja egy harmadik személynek. A vásárláskor 
benyújtott előleg a Quadro Galéria tulajdonát képezi.

A szállítás

A számla kiállítása után történik, és a vásárló feladata. A mű-
alkotás állapotát, épségét a szállítás pillanatában ellenőrzik. 

A vásárlónak kötelessége a megvásárolt műalkotást 7 munka-
napon belül, a kifizetést követően elszállítani a Quadro Ga-
lériából. Késlekedés esetén a Quadro Galéria nem vállal felelős-
séget a műalkotás állapotáért, és havi 5%-os tárolási díjat kér.

Végső rendelkezések

A vásárlónak jogában áll a műalkotás eredetiségét az ár-
verést követően 3 hónapon belül megkérdőjeleznie. Ezt 
szakember vagy szakintézmény vizsgálata és aláírása alapján 
teheti meg. Ha bebizonyosodik, hogy a műalkotás hamis, a 
Quadro Galéria visszafizeti a vásárlási árat.

Az odaítélt műtárgyak exportja kizárólag az érvényben 
lévő törvénykezés alapján történik. Az exporthoz az Or-
szágos Patrimónium Állami Hivatalának jóváhagyása szük-
séges. Az ingó kulturális javakra a 2003/1.420. számú és a 
2008.02.13/153. számú kormányhatározat érvényes.

A Quadro Galéria nem avatkozik exportügyekbe.
A Quadro Galéria, a törvényes előírásoknak megfelelő-

en, bizalmasan kezeli a vásárlók személyazonosságát.

Jelen szabályzat megsértése az árverésen való részvételi 
jog megszüntetését vonja maga után. 

A fizetés a Román Nemzeti Bank aukció napján  
érvényes árfolyamán történik.

1.  A római Napoca. II - III. század  |  2007, akril, karton, 45 x 80 cm  |  Kikiáltási ár: 320 euró

2.  Vándor népek a romok körül. IV - IX. század  |  2007, akril, karton, 45 x 80 cm  |  Kikiáltási ár: 300 euró
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3.  A honfoglaló magyar falu. X. század  |  2007, akril, karton, 45 x 80 cm  |  Kikiáltási ár: 320 euró 5.  A város életre kel. XIV. század  |  2007, akril, karton, 45 x 80 cm  |  Kikiáltási ár: 320 euró

6.  A kincses város.  XVI. század  |  2007, akril, karton, 45 x 80 cm  |  Kikiáltási ár: 340 euró4.  A város születése. XI - XIII. század  |  2007, akril, karton, 45 x 80 cm  |  Kikiáltási ár: 310 euró
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9.  Bánffy-palota. 1786  |  2007, akril, karton, 21 x 26 cm  |  Kikiáltási ár: 150 euró7.  Heltai Gáspár nyomdája. 1550  |  2007, akril, karton, 21 x 29 cm  |  Kikiáltási ár: 130 euró

10.  Reformok és forradalom.  A XIX. század elsõ fele  |  2007, akril, karton, 45 x 80 cm  |  Kikiáltási ár: 300 euró8.  Habsburg uralom alatt. XVIII. század  |  2007, akril, karton, 45 x 80 cm  |  Kikiáltási ár: 320 euró
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11.  A boldog békeidõk.  A XIX. század második fele.  |  2007, akril, karton, 45 x 80 cm  |  Kikiáltási ár: 320 euró 13. Élet a századelõn.  A XX. század eleje  |  2007, akril, karton, 45 x 80 cm  |  Kikiáltási ár: 310 euró

12. Ferenc József Tudományegyetem. 1872  |  2007, akril, karton, 21 x 29 cm  |  Kikiáltási ár: 140 euró 14.  Az új Nemzeti Színház. 1906  |  2007, akril, karton, 21 x 43 cm  |  Kikiáltási ár: 170 euró
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15.  Mátyás-szobor. 1902  |  2007, akril, karton, 21 x 29 cm  |  Kikiáltási ár: 120 euró 17.  A betonváros. A XX. század második fele  |  2007, akril, karton, 45 x 80 cm  |  Kikiáltási ár: 320 euró

16.  Világháborútól világháborúig. A húszas évektől a negyvenes évekig  |  2007, akril, karton, 45 x 80 cm
Kikiáltási ár: 330 euró

18.  Az európai nagyváros. A XXI. század eleje és a jövő  |  2007, akril, karton, 45 x 80 cm  |  Kikiáltási ár: 330 euró




