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Az aukciós oldalak olyan internetoldalak, ahol árverés keretében bárki 
áruba bocsáthatja saját javait, legyen szó akár ingatlanról, használati 
tárgyakról vagy szolgáltatásokról. Ezek a weboldalak hatalmas 
népszerűségre tettek szert az elmúlt évek alatt, egyrészt annak 
köszönhetően, hogy jóval kedvezőbb áron juthat hozzá a vásárló a 
különböző javakhoz, másrészt pedig hogy hihetetlenül széles 
választékból csemegézhetnek a felhasználók. 

Az aukciós oldalakra bárki ingyenesen regisztrálhat, vásárlásnál 
azonban nem árt figyelembe venni, hogy ha valaki licitál egy termékre, 
az szerződéskötésnek minősül. A licit lezárását követően tehát az eladó 
köteles a felkínált áron a vevőnek szolgáltatni az árut, a vevőnek pedig 
kötelessége megtéríteni a vételárat. A szerződéskötésből fakadó 
kötelezettség elmulasztását pedig akár polgári peres útra is lehet 
terelni. Az eladással elért jövedelem után adózni kell. Az üzletszerű 
tevékenységet folytatók számlaadási kötelezettséggel bírnak. 
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Az aukciós oldal az eladóktól használati díjat szed, ezért mindig 

ajánlatos a weboldal működési szabályzatát elolvasni. 

Az árverések két megszokott formája létezik az aukciós oldalakon: az 

első a hagyományos licit, ahol az eladó meghatároz egy induló árat 

(amely akár 1 forint is lehet), s végül az a vevő nyeri meg a terméket, 

amely az árverés végén a legmagasabb ajánlatot teszi. 

 A másik típusa az úgynevezett fix áras licit, melynél a kikiáltási ár 

rögzített, tehát nem kell megvárni a licit végét, a vevő azonnal 

megvásárolhatja a terméket, amennyiben az adott ár megfelelő 

számára. 
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Aukciós oldalak Magyarországon: 

http://aukciomania.com/ 

https://www.teszvesz.hu/ 

https://www.vatera.hu/ 

http://www.zsibvasar.hu/ 

 

Az online aukciós házakról általában elmondható, hogy 

felhasználóbarát módon működnek: egyszerű a regisztráció, a 

felhasználási feltételek könnyen elsajátíthatók, továbbá például 

hasznos tanácsokkal segítik az eladókat, hogy milyen taktikákkal tudják 

magukra felhívni a figyelmet, vagy éppen milyen információkkal 

szolgáljanak, ha el akarják nyerni a vásárlók bizalmát. Emellett a 

biztonságos internetes vásárlásról is kaphatunk tippeket. 
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http://aukciomania.com/
https://www.teszvesz.hu/
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http://www.zsibvasar.hu/


Az elektronikus kereskedelem az árucikkek és 

szolgáltatások interneten való eladása, 

vásárlása, illetve cseréje. Azokat a honlapokat, 

amelyek fő profilja bizonyos árucikkek 

értékesítése, webshopnak vagy webáruháznak 

nevezzük.  

A vásárlás általában regisztrációhoz kötött, mely 

során meg kell adnia e-mail címét és/vagy 

telefonszámát. Érdemes mindkettőt megadni, 

hiszen a megrendelt termék szállításával 

kapcsolatos információkat az áruház általában 

sms-ben vagy e-mail-ben küldi. 

Például egy horgász-felszereléseket forgalmazó 

webáruház esetében kategóriákra bontva találja 

a termékeket, botok, orsók, etetőanyagok, stb. 
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Miután kiválasztotta a megvásárolni kívánt árut, lehetősége van a 

mennyiség megadására, majd a „kosár”-ba kell helyezni. 

 

 

Ha már minden megvan, amit venni szeretne, meg kell néznie a kosár 

tartalmát, itt még lehetősége van a megrendelni kívánt lista 

módosítására, ha valamiből más mennyiséget szeretne, vagy törölhet 

is a tételek közül. Ezután a indíthatja a megrendelést. 
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A megrendelés egy vagy több lépésben történhet, először az adatait 

kell megadnia, nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, ez 

webáruházanként eltérő lehet. 

Ezután a számlázási adatokat(név, cím) kell megadnia, ez eltérhet az 

előbb megadottaktól. 

Végül ki kell választania a szállítási és fizetési módot. Kérhet 

házhozszállítást, vagy választhat csomagátvételi pontok közül. Fizethet 

előreutalással, vagy utánvétellel. 

A megrendelés véglegesítése után értesítést kap a kiszállítás várható 

időpontjáról. 
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