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Árverés létrehozása 

Az árverésre bocsájtott termékek adatlapján válassza ki az árverés típusát, amely a következő 

lehetőségek egyike lehet: 

- Nem engedélyezett: a termék nem árverésre bocsájtott. 

 

- Csak licitálással: a termék nem vásárolható meg fixáron, csak licitálás útján lehet hozzájutni. 

 

- Licitálással vagy fixáron megvásárolható: a termék egyaránt azonnal megvásárolható a termék 

adatlapon megadott áron, vagy licitálással is. 

A termék beállítása után a Webáruház > Aukciók menüpont alatt láthatóak az árverésre bocsájtott 

termékek, melyekhez még nem lettek megadva az árverés beállításai. A termék neve mellett két 

lehetőség látható: Termék szerkesztése és Aukció létrehozása. Előbbi természetesen a 

termékszerkesztő űrlapra navigálja a böngészőt, utóbbi az aukció beállításainak megadására szolgáló 

űrlapra. 

Az űrlapon az alábbi adatok adhatóak meg: 

- Induló ár: a licit legkisebb elfogadható összege. 

 

- Minimális licitlépték: A licitek közötti lehetséges minimális különbség. 

 

- Minimális célár: az árverés sikeresnek tekinthető, ha ezt a minimális célárat eléri. 

 

- Árverés vége: az árverés zárónapja (az árverések egységesen 20 óra 0 perckor záródnak a 

megadott zárónapon). 

 

- Engedélyezett: az árverés később is engedélyezhető, illetve átmenetileg bármikor letiltható 

majd újraengedélyezhető. Amennyiben az árverés rögtön elkezdődhet, jelölje be ezt a 

négyzetet. 

A létrehozott árverések állapotai 

A létrehozott árverések három állapotba sorolhatóak. A Sikertelen árverések közvetlenül mindig 

láthatóak az Aukciók menüpont alatt. A másik két állapotba tartozó árverések megjelenítése az 

Aktív/Inaktív árverések gombra kattintva váltható. 



Aktív árverések 

A folyamatban lévő árverések az „aktív” állapotú árverések. Az alábbi tulajdonságok jellemzik: 

- az árverési időszak még nem ért véget 

- senki nem vásárolta meg a terméket fixáron 

- az árverés beállításai bármikor tetszőlegesen módosíthatóak 

- minden új licitről minden licitáló és az adminisztrátor is email értesítést kap 

- az árverés engedélyezett 

Inaktív árverések 

A már lezárt árverések állapota inaktív. Az alábbi tulajdonságok jellemzik: 

- az árverési időszak véget ért 

- és/vagy a terméket valaki megvásárolta fixáron 

- és/vagy az árverés letiltott 

- inaktív állapotba kerülés során minden licitáló értesítést kap, 

- a licit nyertese külön értesítést kap, illetve az adminisztrátornak küldött értesítésben szerepel 

a nyertes minden, a regisztrációnál megadott adata 

- sikeresnek tekinthető az árverés, ha az árverés elérte a minimális célárként megadott összeget 

vagy az árverési időszak előtt a termék fixáron megvásárlásra került. 

Sikertelen árverések 

A sikertelenül véget ért árverések kiemelten jelennek meg az adminisztrátori felületen. A sikertelenül 

záruló árverésről minden licitáló, valamint az adminisztrátor is értesítést kap. Sikertelennek tekinthető 

az árverés, ha az árverési időszakban nem érkezett a minimális célárnál magasabb licit és senki nem 

vásárolta meg a terméket fixáron. A sikertelenül véget ért árverés módosítható, és 

újraengedélyezhető. Ehhez az Aukció módosítása gombra kattintással kapott űrlapon meg kell adni egy 

új lezárási dátumot, esetleg alacsonyabb minimális célárat, valamint az „Aktiválás” jelölőnégyzetet be 

kell jelölni. Természetesen a többi adat is tetszőlegesen módosítható. 

Az árverés működése 

A létrehozott és engedélyezett árverés azonnal elindul. A látogatók bejelentkezés (illetve regisztráció) 

után tudnak licitálni a termékre. Fixáras vásárlás esetén a termék kosárba kerül, és a vásárlói adatok 

megadása, valamint a szállítási és fizetési mód kiválasztása után megrendelésre kerül a termék. A 

fixáras elvitel azonnal inaktívvá teszi az árverést.  

Az első licitnek a megadott induló árat el kell érnie, különben a licit érvénytelen. A további licitek akkor 

érvényesek, ha az előző legmagasabb licit és az aktuálisan leadott licit közötti különbség nagyobb vagy 



egyenlő, mint a megadott licitlépcső. A felhasználó ezekről értesítést kap a felületen. Az árverés csak 

akkor ér véget, ha az árverési időszak lejár, vagy a terméket valaki fixáron megvásárolja. Tehát a 

minimális célár elérése nem teszi inaktívvá az árverést. Az árverés lezárása automatikusan történik a 

zárónapon 20 óra 0 perckor, szabályos manuális lezárásra nincs lehetőség. 


