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Az elektronikus árverések szabályozása 
Franciaországban 

 
 
 
1. Bevezetés 
 
 
Az árverés szó a latin carus szóból származik, amelynek jelentése drága. Az árverés célja 

is ez, tehát eladni az árut a legtöbbet ígérőnek.1 Árveréseket már a héberek, majd a görögök és 
a rómaiak is tartottak. A francia jog alapja a római jog, így az árverések eddigi központi 
figurája, a becsüs elődje, az auctionator is létezett már a római jogban. 

 
Napjainkban az ingó javak árverésénél sokáig központi szerepet játszottak a becsüsök 

(„commissaires-priseurs”), akiknek monopol helyzetük volt Franciaországban. Kizárólag ők 
rendezhették az ingók árverését, és az értékbecslést.2 A 2000-es reformig nyilvános árverést 
csak becsüs közvetítésével lehetett tartani3, kizárólag az erre a célra fenntartott helyen (pl. 
Hôtel Drouot). A 2000. július 10-i 2000-642-es törvény nem csak azért jelentős, mert 
megszüntette a becsüsök monopóliumát, hanem ez szabályozza először az elektronikus árve-
réseket is. A törvény egy szintre emelte az elektronikus árveréseket a hagyományos 
árverésekkel. Ugyanaz a törvényi szabályozás vonatkozik tehát rájuk. 

 
Az elektronikus árverés franciaországi törvényi szabályozásához hasonlót nem találunk. 

Ismereteim szerint Franciaország tehát az egyetlen, amely jogszabályi szinten szabályozza az 
elektronikus árveréseket. Ez azért is fontos, mert az elektronikus árverések hatalmas újítá-
sokat hoztak. Az első elektronikus árverést az amerikai eBay cég bonyolította le honlapján 
(www.ebay.com) 1995-ben. Az elektronikus árverések ezt követően rohamosan fejlődtek az 
interneten, és az „(...) internetes árverések hatása már most is jól érződik.”4 

 
Ebben a tanulmányban nem elemzem a hatósági árveréseket, amelyek elektronikus formá-

ját napjainkban nem használják Franciaországban. Nem vizsgálom továbbá a fordított 
árveréseket sem (közbeszerzés, online beszerzési árverések). Kizárólag az ingók szabad 
kézből történő, nyilvános árverésének elektronikus változatára szorítkozom, valamint 
ismertetem az árverések és a hamis árverések megkülönböztetésének kritériumait. 
                                                 
1 Ettől eltérnek az ún. fordított árverések, vagy online beszerzési árverések, ahol a minőségi szempontok 
értékelése után általában a legkevesebbet ígérővel kötnek szerződést. Ez azonban nem képezi jelen tanulmány 
tárgyát. 
2 Más országokban is létezik ez az intézmény, így Angliában és Írországban az auctioneer, Németországban a 
Versteigerer, stb. Belgiumban és Görögországban nincs ennek megfelelője, itt a jegyzők és a végrehajtók látják 
el ezt a funkciót. 
3 A közvetítő bizonyos esetekben köztisztviselő (jegyző, bírósági végrehajtó) a francia jogban. 
4Pécsi Ferenc: Mennyire meredek jóslatok?, HVG 2000/18 05.06. 83.,         
http://www.dotkommentar.hu/meredekjoslatok.php 
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2. Az árverések csoportosítása és az elektronikus árverések definíciója 
 
 
Az árverések történhetnek szabad kézből, amikor az eladó úgy dönt, hogy elad, de lehetnek 

hatósági árverések is. Az árverés lehet nyilvános és zárt, az árverés tárgya lehet ingó és 
ingatlan, testi és testetlen dolog. Az árverésektől meg kell különböztetni az ügynöki 
közvetítéssel létrejövő adásvételt, amely nagyon elterjedt az interneten. A minősítés 
szempontjából fontos meghatározni, hogy árverésről vagy távértékesítésről van-e szó. Ezeket 
a későbbiekben tárgyalom. 

 
Az árverésekre jellemző, hogy a vevő meghatározhatja az árverés menetét: a kikiáltási, 

vagy kezdő árat, az árverés időtartamát és az árverés módját. Az árveréseket Lionel 
Bochurberg a következőképpen osztotta fel: 

„- klasszikus árverés; 
- vak árverések, amelyekben a lehetséges vevők nem ismerik az alapárat; 
- rögzített fokozatokban történő árverések, ahol az eladó meghatározza a szakaszok 

összegét; 
- árverések kikötéssel, ahol [az eladó] nem adja el az árut, ha nem érnek el egy minimum 

árat; 
- automatikus árverések, ahol egy robot végzi az árverést a vevőnek.”5 
 
Az árverések során kötött szerződéseket két csoportba oszthatjuk. Egyrészt szerződik az 

eladó a közvetítővel (a meghatalmazottal, ügynökkel, jelen esetben a honlappal), másrészt a 
sikeres árverés végén a vevővel. 

 
A Kereskedelmi Törvénykönyv L. 321-3 cikkébe inkorporálta a 2000-642-es törvény 3. 

cikkét, amelynek 1. bekezdése értelmében „nyilvános árverésnek minősül az az eset, amikor a 
tulajdonos megbízottja távolra, elektronikus úton egy árut árverésre ajánl fel azért, hogy 
odaítéljék a legtöbbet ígérőnek.”6 

 
 
3.  A becsüsök monopóliuma és a 2000. július 10-i törvény 
 
 
Korábban az 1801. március 18-i és az 1816. április 28-i törvények kizárólagos jogot 

biztosítottak a becsüsöknek az ingók becslésére és árverésének lebonyolítására. 1992. október 
1-jén az angol Sotheby’s társaság panaszt nyújtott be a Bizottsághoz, mivel a francia 
szabályok értelmében nem rendezhetett nyilvános árverést annak területén. A Bizottság 1995-
ben eljárást indított Franciaország ellen.7 A 2000-es reformot követően a monopólium 

                                                 
5 «- la vente aux enchères classiques; 
- les enchères aveugles, dans lequelles les acheteurs potentiels ne connaissent pas le prix de base; 
- les enchères par paliers fixés, le vendeur fixant le montant des tranches; 
- les enchères avec réserve, selon lesquelles il ne cédera pas le bien si un prix minimal n’est pas atteint; 
- les enchères automatiques, où un robot se charge d’enchérir pour l’acheteur.” - Lionel Bochurberg: Internet et 
commerce électronique, Delmas, 2001, 197. o. 
6 „Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à 
distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux 
enchères publiques (…).” - Kereskedelmi Törvénykönyv, L. 321-3, 1. bekezdés 
7 A Bizottság az Európai Közösséget létrehozó szerződés 49. cikkével (szolgáltatásnyújtás szabadsága) 
ellentétesnek találta a franciaországi szabályozást. 
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megszűnik, s ettől kezdve az ingók nyilvános árverésével foglalkozó társaságok (a 
továbbiakban: társaságok)8 is szervezhetnek árveréseket. Jegyzők és bírósági végrehajtók is 
részt vehetnek kiegészítő jelleggel árverések szervezésében és lebonyolításában. 

A törvény hatályba lépését követően, tehát ezek a társaságok és a becsüsök egymással 
versenyhelyzetben látják el a közvetítő szerepét.9 A 2000. július 10-i törvény10 célja, hogy 
megreformálja, és így összhangba hozza a francia jogot a közösségi joggal. E törvény nagy 
áttörést hozott, hiszen alkalmazandó az elektronikus árverésekre egyaránt. 

 
 
4. Az online árverések tárgya 
 
 
Az interneten mindent megtalálunk a műalkotásoktól a használt árucikkekig. Sor került 

már emberi szervek árverezésére is. Az eBay által szervezett árverésen egy emberi vesére 
lehetett licitálni 1999 decemberében. Az árverés felfüggesztésekor a vese értéke 5,7 millió 
dollár volt. A yahoo.com-on pedig náci tárgyakat lehetett venni, amelyet a „Franciaországi 
Zsidó Diákok Szövetsége” Egyesület és a „Rasszizmus és Antiszemitizmus elleni 
Szövetség”11 kifogásolt. Az eBay-en a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után megjelentek 
különböző emléktárgyak (romok között fellelt tárgyak, épületmaradványok.) Az eBay 
azonban betiltotta még a New York-i Kereskedelmi Világszervezet iker-felhőkarcolóit 
ábrázoló képeslapokat is.12 Németországban például egy 8 éves kislányt13 árult az édesanyja, 
Amerikában pedig szavazatokat árvereztek14. Mindkettőt betiltották. 

 
Az árverések tárgya széles, és elég sokszínű. Olcsó (cd, dvd) és drága dolgokat 

(luxusautók) egyaránt találhatunk. Vannak, akik márkákat, szabadalmakat árvereznek, 
vannak, akik születendő gyermekük nevét. Az áruk mellett szolgáltatások árverezésére is 
lehetőség van (utazások, hirdetési helyek, gyermekfelügyelet). 

 
A törvény értelmében használt, vagy olyan új árukat lehet árverésre bocsátani, amelyeket 

közvetlenül olyan eladó gyártott, aki nem kereskedő, vagy kisiparos.15 A használt áruk 
definícióját a francia Kereskedelmi Törvénykönyv L. 321-1. cikkének 3. bekezdése adja, 
miszerint használtnak minősül minden olyan áru, amely az előállítás vagy a forgalmazás 
bármelyik szakaszában került valakinek a tulajdonába, saját használatra, visszterhesen, vagy 
ingyen. 

 
 
 
 

                                                 
8 A 2000. július 10-i törvény szigorú keretek közé szorítja az ingók nyilvános árverésével foglalkozó társaságok 
működését. A társaságok működését a törvény által létrehozott Ingók szabad kézből történő nyilvános 
árverésének tanácsa engedélyezi. A törvény megkövetel bizonyos garanciákat, így például a szakképzettséget. 
(ld. Kereskedelmi Törvénykönyv,. L. 321-8. cikk). 
9 A becsüsök a végrehajtókkal és jegyzőkkel együtt megtartják a monopóliumokat a hatósági árverések 
lefolytatásában, mint hatósági becsüs („commissaire-priseur judiciaire”). 
10 Kereskedelmi Törvénykönyv, L. 321-1. és további cikkek 
11 Párizsi Megyei Bíróság, ordonnance de référé, Association „Union des Etudiants Juifs de France”, la „Ligue 
contre le Racisme et l’Antisémitisme” kontra Yahoo ! Inc. et Yahoo France, 2000. május 22.., 
http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=175 
12 eBay - elektronikus emléktárgy-árusítás betiltása, http://hirek.prim.hu/cikk/20598/  
13 8 éves kislányt árultak az eBayen, http://hirek.prim.hu/cikk/39224/ 
14 Az eBayen már szavazatokat is lehet venni, http://hirek.prim.hu/cikk/10353/ 
15 Kereskedelmi Törvénykönyv, L. 321-1. cikk 



 45

5. Az árverések helyszíne, időtartama 
 
 
Korábban hotelekben rendezték az árveréseket, s így a közönség is más volt. A laikusok 

nem feltétlenül szereztek tudomást az árverésekről, s nem biztos, hogy „bemerészkedtek” az 
árverésekre, ebbe a zárt, ismeretlen, titokzatos világba. Ez a fajta félelem azonban másokat 
éppen vonz, aminek a fő oka az „árverések tüze” („le feu des enchères”). Ugyanazon a helyen 
különféle emberek gyűlnek össze, akiket ugyanaz a tárgy érdekel. A licitálás hevében 
valóságos csata alakul ki az árverésre bocsátott tárgy megszerzéséért, melynek során sokan 
gyakran túl is lépik az előre elhatározott felső határt. Emiatt a verseny miatt gyakran irreális 
áron, jóval áron felül kerül megvételre az árverés tárgya, így nehéz meghatározni a valós 
értéket. 

 
Ami a nyilvános árverések kizárólagos helyszínét illeti, lehetséges, hogy a „virtuális 

elárusítóhely” is ide tartozik? 
A Párizsi Megyei Bíróság elnöke a Becsüsök nemzeti kamarájának az amerikai NART 

Inc., és annak francia leányvállalata, NART SAS elleni perében úgy döntött, hogy igen. E 
társaságok figyelmen kívül hagyták a francia jogot, amely fenntartotta az ingóságok 
felbecslését és a Párizsban található ingók árverését a becsüsöknek, s ennek ellenére rendeztek 
árveréseket a neten. 

A Párizsi Megyei Bíróság első tanácsa 2000. május 3-i döntésében „megtiltotta az alperes 
társaságoknak, hogy bármilyen módon beavatkozzanak a Franciaországban rendezett, és a 
becsüsök monopóliumába tartozó árverési folyamatokba”16, azzal az indokkal, hogy „(...) az 
internet az árverések szervezéséhez és megvalósításához tágas, határtalanul változtatható és 
bővíthető helyszínt képez, figyelembe véve annak a fizikai helynek a változásait, ahol az 
árverési ajánlatokat adják”17; „(...) a Franciaországban, és különösen Párizsban lakóhellyel 
rendelkező internethasználónak szóló ajánlat arra, hogy vegyen részt egy elektronikus 
árverésben, magában foglalja a virtuális elárusítóhelyek kiterjesztését a francia területre és 
Párizs területére.”18 

Az internet megváltoztatta a hagyományos sémát. Megszűnt az azonnaliság, és a helyszín 
is eltérő. Nem egy konkrét, fizikai helyen gyűjti össze az érdeklődőket, hanem egy, minden 
internettel rendelkező által elérhető, szélesebb réteg által látogatott, fizikai korlátokat nem 
ismerő honlapon. 

 
Ami az árverés időtartamát illeti „a vevőknek korlátozott idő áll rendelkezésükre, hogy 

licitáljanak. Az ár, akár a hagyományos árveréseken, addig emelkedik, amíg nincs magasabb 
árajánlat, vagy le nem jár az idő.”19 Ez az állítás nem teljesen igaz. 

Az elektronikus árverések végét nem a közvetítő dönti el, mint a hagyományos 
árveréseknél az ún. kalapácsütés („coup de marteau”), amely az árverés végét jelenti, hanem 
annak időtartamát előre meghatározzák. Az elektronikus árverések az ún. gyertyával történő 
eladásokra („ventes à la bougie”) hasonlítanak. Ez általában az adós zár alá vett 
                                                 
16 „(...) fait interdiction aux sociétés défenderesses de s’immiscer de quelque façon que ce soit dans les 
opérations de ventes aux enchères réalisées en France et qui relèvent du monopole des commissaires-priseurs.” 
- Párizsi Megyei Bíróság, Első tanács, 2000. május 3., http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=250 
17 „(...) le réseau internet constitue, pour les besoins de l’organisation et de la réalisation des ventes aux 
enchères, une vaste salle de ventes modulable et extensible à l’infini pour tenir compte des modifications de 
l’espace physique dans lequel sont diffusées les offres de ventes aux enchères”, ld. 16. lábjegyzet 
18 „(...) l’offre qui est faite à des internautes domiciliés en France, et plus particulièrement à Paris, de participer 
à une vente aux enchères en ligne, implique l’extension de la salle des ventes virtuelle au territoire français et à 
celui de la ville de Paris.”, ld. 16. lábjegyzet 
19 Az e-piacterek funkciói, http://www.itd.hu/itdh/static/uploaded/document/E-piacterek%20funkcioi.pdf 
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ingatlanvagyonának eladása során alkalmazott eljárás. Az árverés megkezdésétől egymás után 
meggyújtanak három egy-egy percig égő gyertyát. Az árverés az utolsó gyertya leégésekor ér 
véget. Az elektronikus árverések is egy előre meghatározott időpontig tartanak, amely lehet 
órákban vagy napokban meghatározott. Ez utóbbiak tehát jóval hosszabbak, mint a gyertyával 
történő eladások. Licitálni nem csak egy meghatározott időben lehet azonban az interneten. 
Az internetes keresőprogramok a keresés eredményeihez árulják a hirdetési felületeiket. 
Ezekre például folyamatosan küldhetők árajánlatok, így a hirdetés helye és feltűnésének 
sorrendje folyamatosan változtatható. 

 
A hamis árverések esetében azonban az eladó korábban is lezárhatja az árverést, tehát nem 

kell megvárnia az árverés végét, valamint az árverés végeztével szabadon folytathat 
tárgyalásokat az általa kiválasztott érdeklődőkkel. 

 
 
6. Az árverések meghirdetése 
 
 
A nyilvános árverésekről hirdetés útján szerezhetünk tudomást. A hirdetés definícióját 

azonban a nyilvános árveréseket szabályozó jogszabályok nem határozzák meg, ezt a gazdag 
joggyakorlatban találjuk.  

 
A hamis árveréseket, azaz az ún. apróhirdetések útján történő eladást nem hirdetik meg. 

Ezekben az esetekben az apróhirdetéseket tartalmazó honlap reklámozza magát (pl. az eBay a 
keresőprogramokon, a postaládákban, újságcikkeknél, stb.) Laurence Mauger-Vielpeau20 a 
hirdetés elemzéséhez három elem megvizsgálását tartja elengedhetetlennek: az anyagi 
hirdetést („publicité matérielle”), egy köztisztviselő közvetítését („intervention d’un officier 
public”) és a nyilvánosság jelenlétét egy mindenki számára elérhető helyen („présence du 
public dans un lieu accessible à tous”).  

 
 
6.1. Az anyagi hirdetések 
 
 
A nyilvános árverések esetén az árverést meg kell hirdetni ahhoz, hogy a licitálók közti 

verseny biztosított legyen. Az árverések fő célja, hogy minél több érdeklődőt vonzzanak, s így 
a lehető legnagyobb értéken adják el az árverés tárgyát. A hirdetés módja lehet hirdetmény 
(„affiche”), amelyet a különböző nyilvános helyekre kell kifüggeszteni, beleértve az árverés 
helyét is, vagy újsághirdetés („annonce dans un journal”). Ingatlanok árverése esetén 
általában mindkét úton hirdetnek, míg az ingók esetében általában csak az egyik úton (testi 
dolgokat általában hirdetményi úton, míg testetleneket újsághirdetésekben). 

 
A Kereskedelmi Törvénykönyv L. 321-11. cikkének 1. bekezdése értelmében az ingók 

szabad kézből történő nyilvános árverése esetén a hirdetést minden megfelelő formában közzé 
kell tenni.21 A törvény nem határozza meg azonban a hirdetés módját, így az árverés 
szervezője szabadon kiválaszthatja a neki legjobban megfelelőt (katalógus, szórólap, 
újsághirdetés, tévéreklám, internet, stb.). A hirdetést az árverést megelőzően, a jogszabályban 

                                                 
20 Laurence Mauger-Vielpeau: Les ventes aux enchères publiques, Economica, 2002., 16. o. 
21 „Chaque vente volontaire de meubles aux enchères pubiques donne lieu à une publicité sous toute forme 
appropriée.” - Kereskedelmi Törvénykönyv, L. 321-11. cikk, 1. bekezdés 
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meghatározott határidőn belül közzé kell tenni.22 A hirdetésnek mindig tartalmaznia kell az 
árverés helyét, pontos idejét és az árverés tárgyát23. A katalógusok számos esetben 
tartalmazzák a műalkotások fotóit, amely számos, a szellemi tulajdon körébe tartozó kérdést 
felvet. A jelenlegi szabályozás értelmében az árverések esetén az ingók szabad kézből történő 
nyilvános árverését végző társaságoknak engedélyt kell kérniük a szerzőtől, alkotótól, hogy 
bemutassák alkotását a katalógusban, amiért ez utóbbi pénzt kérhet. A hatósági árverések ez 
alól kivételt képeznek.24 A hirdetésnek meg kell felelnie az árverés tárgyának és annak 
értékével arányosnak kell lennie. Az internet különösen megfelel hirdetési felületnek, hiszen 
alacsony költségen, korlátlanul elérhető bármelyik internethasználó számára. 

 
 
6.2. A köztisztviselő közvetítése az árveréseknél 
 
 
Ezt az elemet csak nagy vonalakban vázolom, mivel köztisztviselők általában a hatósági 

árveréseknél közreműködnek. A Kereskedelmi Törvénykönyv L. 321-2. cikkének 2. 
bekezdése értelmében a jegyzők és a végrehajtók kiegészítő jelleggel szervezhetik és 
tarthatják meg az ingók szabad kézből történő nyilvános árveréseit25, a kereskedelmi 
társaságok pedig főszabályként.26 

Nem minden árverés esetében kötelező a köztisztviselő közvetítése. Másrészről pedig a 
köztisztviselők nemcsak az árverésnél töltenek be közvetítő szerepet, hanem az 
adásvételeknél egyaránt, ennélfogva nem mondhatjuk, hogy ez az árverések lényeges 
jellemzője. 

 
 
6.3. A nyilvánosság jelenléte egy mindenki számára elérhető helyen 
 
 
Az árverések helyszínét néhány esetben a jogszabály határozza meg (pl. ingatlanok 

esetében). Abban az esetben, ha az árverés helye nincs előre meghatározva, az árverés 
szervezője szabadon kiválaszthatja azt. A hely kiválasztása nagyon fontos, meghatározhatja 
az árverés sikerét, hiszen a fő cél az, hogy minél nagyobb összegért kerüljön kalapács alá az 
árverés tárgya. Számos hely széles körökben ismert, és nagyszámú érdeklődőt vonz. Ilyen 
például az Hôtel Drouot (www.drouot.fr). 

 
A 2000-642-es törvény hatálybalépésével megszűnt a becsüsök monopóliuma, akik 

hotelekben, és egyéb ún. árverési csarnokokban („salles des ventes”), vagy nyilvános árverési 
csarnokokban („hôtels des ventes”) tartották az árveréseket. Ezt követően az ingók szabad 
kézből történő nyilvános árverését végző társaságok szervezik és bonyolítják le az 
árveréseket. A 2000-642-es törvény L. 321-7. cikke kimondja, hogy a társaságoknak az 
árverés helyéről minden adatot az Ingók szabad kézből történő nyilvános árverésének 
                                                 
22 Ez az árverés tárgyától függően változik. 
23 2001. július 19-i 2001-650-es rendelet. 
24 Ezt a kérdést a tanulmány terjedelmére való tekintettel itt nem elemzem bővebben. 
25 „Ces ventes peuvent également être organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et les huissiers 
de justice. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables.” - 
Kereskedelmi Törvénykönyv, L. 321-2. cikk, 2. bekezdés 
26 „Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36 
organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale régies par le livre II, et dont l'activité est 
réglementée par les dispositions du présent chapitre.” - Kereskedelmi Törvénykönyv, L. 321-2. cikk, 1. 
bekezdés 
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tanácsának („Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques”) a 
rendelkezésére kell bocsátaniuk.27 Ha a megadott helytől eltérő helyen, vagy az interneten 
tartják az árverést, a társaságnak előzetes értesítési kötelezettsége van.28 Néhány esetben 
azonban nem is a helyhez való hozzáférés kérdése merül fel, hanem magához az árveréshez 
való hozzáférés, s valójában ez a központi eleme a nyilvánosságnak. Az árveréseknek tehát a 
legtöbb esetben mindenki által elérhetőknek kell lenniük, tehát bárki megszerezheti az árverés 
tárgyát. 

 
 
6.4. Az árverések meghirdetése 
 
 
„Az árverések hirdetése bárkinek lehetőséget nyújt arra, hogy megszerezze az eladásra 

szánt árut. Nem tűr el sem korlátozást, sem hátrányos megkülönböztetést.”29 A hirdetés 
terjesztésének módja, száma, sűrűsége, helye, a célzott közönség összetétele megadja, hogy 
milyen nagyságú a nyilvánosság. 

 
Meg kell különböztetni ettől a magán árverést, amely igen nehéz feladat. Egy miniszteri 

válasz a következőket mondta ki: „a bíróságok által e tekintetben elfogadott számos elem 
között, többek között, szerepel(het) az eladásról értesült lehetséges vevők száma, a hirdetés 
vagy katalógus terjesztése mértékének természete (...), valamint a tényleges versenyben álló 
licitálók száma. A joggyakorlat jelenlegi állása szerint, sem a nyilvánosság árverés helyéhez 
való szabad hozzáférésének korlátozása, sem az a tény, hogy azok [az árverések] egy 
meghatározott szakmai csoportnak szólnak nem tűnik olyannak, hogy abból az ilyen módot 
követve szervezett eladások tisztán magán jellegére lehessen következtetni.”30 Az árverések 
így általában nyilvános árverésnek minősülnek. 

 
Az interneten is rendezhetnének egy zárt, kis számú közösségnek árveréseket, hiszen csak 

a rendszerben regisztrált internetezők férnek hozzá az árveréshez, ugyanakkor azonban nincs 
semmilyen szűrő31, tehát bárki, akinek van internet-hozzáférése regisztrálhatja magát, 
licitálhat, s meg is szerezheti magának az árverés tárgyát. Ebből következik, hogy az 
elektronikus árverések nyilvánosak. 

 
 
 

                                                 
27 „Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques donnent au Conseil des ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière 
habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères 
publiques.” - Kereskedelmi Törvénykönyv, L. 321-7. cikk, 1. bekezdés 
28 „Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, la société en 
avise préalablement le conseil.” - Kereskedelmi Törvénykönyv, L. 321-7. cikk, 2. bekezdés 
29 „La publicité des enchères offre à quiconque la possibilité de se rendre acquéreur du bien mis en vente. Elle 
ne supporte ni restriction, ni discrimination.” - ld. 20. lábjegyzet, 29. o. 
30 „parmi les multiples éléments retenus à cet égard par les tribunaux, (pouvaient) figurer notamment le nombre 
d’acheteurs potentiels avertis de la vente, la nature des mesures de publicité ou de diffusion de catalogues (…) 
ainsi que le nombre d’enchérisseurs en compétition effective. En l’état actuel de la jurisprudence, ni l’existence 
de restrictions mises au libre accès du public au lieu où se déroulent les enchères, ni le fait que celles-ci 
s’adressent à une catégorie déterminée de professionnels n’apparaissent de nature à permettre de conclure au 
caractère purement privé de la vente organisée suivant de telles modalités.” - ld. 20. lábjegyzet, 31. o. 
31 Korlátozza azonban azoknak a hozzáférését, akik korábban nem teljesítették az árverésből származó 
kötelezettségeiket. A nem teljesítőket azonban a hagyományos árveréseknél is korlátozhatják, vagy kizárhatják 
az árverésből. 
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7. A felek versenyeztetése 
 
 
Az árverések egyik fő jellemzője a vevők közötti verseny, amely nem feltétlen eleme az 

eladásoknak. Az eladó tehát versenyezteti az érdeklődőket, és végül a legtöbbet ígérővel 
szerződik. 32 A vevő kiválasztása tehát közvetett, ellentétben a többi eladási móddal, ahol a 
vevő kiválasztása közvetlen. 

  
Az árveréseken legalább két érdeklődőt versenyeztetni kell, akik licitálhatnak. Az 

érdeklődők az árverés során korlátlan számú árajánlatot adhatnak, így emelkedik 
folyamatosan az árverés tárgyának ára. Az érdeklődők tehát nincsenek egyetlen ajánlathoz 
kötve, folyamatosan változtathatják azt, emelhetik az összeget. Az árverés során az összeg 
„nyilvános kiáltással” emelkedik („à cri public”). Minden érdeklődő ismeri az előző ajánlatot, 
s ennek köszönhetően teheti meg a következő árajánlatot. A vevő pedig az utolsó, legnagyobb 
árú ajánlatot tevő licitáló.  

 
Az elektronikus árveréseknél is ismeri az összes résztvevő az előző ajánlatot, s ennek 

megfelelően licitálhat, a „nyilvános kikiáltó” azonban jelen esetben a számítógép. A licitálás 
időtartama is eltér a fizikai helyen végzett árveréstől, hosszabb, mint a hagyományos árverés, 
ennélfogva a verseny intenzitása is eltérő. Egy honlapra az ember sokkal könnyebben 
felmegy, arc nélkül, egy kitalált felhasználó névvel, nem kell rendesen felöltöznie sem. Az 
árveréssel foglalkozó honlapokon éppen ezért sokkal többen, különböző rétegekhez tartozók 
fordulnak meg. Ugyanakkor Frédéric Altenbourger véleménye szerint a honlapon valamivel 
lecsökken a verseny. A hagyományos árverésen perceken, másodperceken múlhat, hogy 
valaki megszerzi-e az árverésre bocsátott tárgyat, míg a számítógép előtt ülve nincs olyan 
felfokozott légkör, nincs olyan nagy verseny. Ezzel az állítással csak részben értek egyet. Az 
valóban igaz, hogy általában több idő áll rendelkezésre az elektronikus árveréseknél az 
átgondolásra, azonban az árverés végének közeledtével ez az idő ugyanolyan feszítő lehet, s 
ugyanúgy kialakíthat egy versenyhelyzetet. Az ebben az esetben nem releváns, hogy nem 
látjuk azokat, akikkel „harcolunk”. 

 
 
8.  Árverések vagy hamis árverések 
 
 
Fontos az árverések és az árverési technikát alkalmazó, de valójában árverésnek nem 

nevezhető adásvételek közötti különbségtétel. Az árverések és a hamis árverések azonban két 
közös elemet is tartalmaznak, igaz bizonyos eltéréssel.  

 
 
8.1. Közvetítő és odaítélés az árveréseknél 
 
 
Az árverések hamis árverésektől való megkülönböztetéséhez elengedhetetlen a közvetítő 

meghatalmazott, aki biztosítja az árverés megfelelő lefolytatását, és az odaítélés tárgyalása. 
 
 
 

                                                 
32 Ez eltér az ügynöki közvetítéssel megvalósuló árveréseknél. 
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8.1.1. A közvetítő meghatalmazott 
 
 
Az elektronikus árverések a B2C modell-rendszerben a közvetítő-orientált piac üzleti 

modelljéhez tartoznak.33 Az eladó tehát meghatalmazottja útján vesz részt az árverésben. A 
meghatalmazott, az árverés szervezője, jelen esetben a honlap, amelynek az árverés 
megszervezésén túl fontos szerepe van a szerződéskötésben is. 

 
A meghatalmazott fő feladata a szerződéskötés, tehát az, hogy eladjon a meghatalmazó 

nevében. Emellett számos kiegészítő feladata is van a szerződéskötést megelőzően, során, és 
azt követően (előkészíti az eladást, bemutatja az árverés tárgyát, összeállítja és kiadja a 
katalógust, lefoglalja az árverés helyét, levezeti az árverést, néha szállítja az eladott tárgyat). 
Az elektronikus árveréseknél a kiegészítő feladatok természetesen eltérőek (az áverés helye a 
honlap, többek között itt hirdetik meg az árverést, stb.) 

 
A Kereskedelmi Törvénykönyv L. 321-4. cikkének 2. bekezdése kimondja, hogy a 

társaságok nem adhatják el és nem vehetik meg sem közvetlenül, sem közvetve maguknak az 
árverés tárgyát.34 

 
A meghatalmazottaknak az árverés megfelelő lefolytatásán kívül további garanciákat is 

nyújtaniuk kell. Ilyen a biztosítási garancia (teljesítés, szakmai felelősség)35 és a képzettség 
garanciája (szakképzettség az árverés lefolytatásához)36. A társaságok figyelnek továbbá a 
felek szerződőképességére. A társaságok tehát garanciákat nyújtanak az árverések 
rendezéséhez és lebonylításához. 

 
 
8.1.2. Az odaítélés 
 
 
Az árveréseket jellemzi még az odaítélés37. Ez különbözteti meg azokat a többi eladási 

módtól. Az eladó nem szabadon választja ki a vevőt, hanem köti őt az árverés végén történő 
odaítélés. Az árveréseknél nem található meg az eladásokat jellemző szerződési szabadság, a 
másik szerződő fél, tehát a vevő szabad kiválasztása. Ha az eladó szabadon megválaszthatja a 
vevőt, az eladást át kell minősíteni [kölcsönös megegyezés szerinti eladás („vente de gré à 
gré”, „vente amiable”)]. Az árveréseknél azonban a legtöbbet ígérő szerzi meg automa-
tikusan az árverés tárgyát38. „Az odaítélést tehát úgy kell meghatározni, mint a másik 
szerződő fél személye és az ár meghatározásának objektív és automatikus módját (...).”39 

                                                 
33 Emellett még létezik a szállító/eladó-orientált piac és a vevő-orientált piac, ld. B2C elektronikus piacterek - 
lehetőségek az Internetes kiskereskedelemben, 
http://www.peetsoft.hu/publikaciok/B2C%20elektronikus%20piacterek.pdf 
34 „Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des 
biens meubles proposés à la vente aux enchères.” - Kereskedelmi Törvénykönyv, L. 321-4. cikk, 2. bekezdés 
35 Kereskedelmi Törvénykönyv, L. 321-6. cikk 
36 Kereskedelmi Törvénykönyv, L. 321-8. cikk 
37 Az odaítélés más eljárásokban is megtalálható, így az árverés az odaítélésnek csak az egyik formája. 
38 A közbeszerzéseknél is van odaítélés, ilyenkor azonban általában a legkevesebbet ígérővel szerződnek. A 
közbeszerzési eljárás ennél persze bonyolultabb, mert az ár mellett egyéb szempontok is szerepet játszanak a 
kiválasztásnál. 
39 „L’adjudication doit alors être définie comme un mode objectif et automatique de détermination de la 
personne du cocontractant et du prix (...).” - ld. 20. lábjegyzet, 37. o. 
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Az odaítélés egyben szerződési kötelezettséget is jelent, így tehát a szerződés az 
odaítéléssel automatikus létrejön az eladó és a vevő között. Az árveréseket bizonyos fokú 
automatizmus jellemzi tehát a vevő személyének kijelölésében az odaítélés során. Minden 
esetben a legtöbbet ígérő az árverés nyertese az ingók szabad kézből történő nyilvános 
árverésénél. A megszerzést nem előzi meg tárgyalás, és a felek között nincs semmilyen 
kapcsolat az odaítélést megelőzően. 

 
 
8.2. A közvetítő eltérő feladata és az odaítélés hiánya a hamis árveréseknél 
 
 
Az elektronikus árverések jogi keretének meghatározásához elengedhetetlen az árveréseket 

lebonyolító honlapok csoportosítása. Thibault Verbiest40 három csoportra osztja e honlapokat: 
- „szigorú értelemben vett árverési honlapok (...)41; 
- azoknak a társaságoknak a honlapjai, akik a hálót egyszerű technikai módként 

használják áruik és szolgáltatásaik árveréséhez (például a Nouvelles Frontières árverési 
honlapja)42; 

- végül azok a honlapok, amelyek kapcsolatba hozzák a vevőt és az eladót (például 
www.ebay.fr)43”. 
 
A harmadik csoportba tartozó honlapok vannak túlnyomó többségben az interneten. Még 

ha gyakran úgy is tűnik, ezek a honlapok nem igazi árverési honlapok, inkább 
apróhirdetéseket tartalmazó elektronikus újságok, amelyek az árverés szerkezetét és 
technikáját használják. Az árverés érvényességének kitériumai ennél fogva nem 
alkalmazandóak. 

 
Az árverésektől meg kell különböztetni az ajánlatközvetítést („courtage aux enchères”), 

amely az interneten végzett tranzakciók során tűnt fel. Az árveréstől eltérően az 
ajánlatközvetítés nem tartozik a törvény alkalmazási körébe. A Kereskedelmi Törvénykönyv 
L. 321-3 cikkének 2. bekezdése értelmében „ajánlatközvetítés távolra, elektronikus úton 
véghez vitt műveletei, amelyeknél hiányzik az odaítélés és a harmadik személy közvetítése a 
felek közötti áru vételének megkötésénél nem minősül nyilvános árverésnek.”44 A kulturális 
javak esetében távolra, elektronikus úton megvalósított ajánlatközvetítés műveletei azonban a 
törvény hatálya alá tartoznak e cikk 3. bekezdésének értelmében. 45 

 
Az ajánlatközvetítés során nincs odaítélés, s nincs előzetes hirdetés sem. Az eladó 

egyszerűen felhelyez egy hirdetést a honlapra meghatározva az eladni kívánt dolgot és a 
kikiáltási árat, esetleg egy fotót felhelyezve a dologról, amire várja a vételi ajánlatokat. Az 
érdeklődők pedig könnyedén licitálhatnak, elég csak regisztrálniuk magukat a rendszerben 
egy kitalált névvel és egy jelszóval. 

                                                 
40 Thibault Verbiest, Le nouveau droit du commerce électronique, L.G.D.J., 2005 
41 „les sites répondant à la définition telle qu’elle est ci-dessus posée (...)”, ld. 40. lábjegyzet. Ezeket a 
korábbiakban megvizsgáltuk. 
42 „les sociétés utilisant le web comme simple modalité technique pour vendre aux enchères des produits ou 
services leur appartenant (p. ex., le site d’enchères de Nouvelles Frontières)”, ld. 40. lábjegyzet 
43 „enfin, les sites qui mettent en relation un vendeur et un acheteur (p. ex. www.ebay.fr)”, ld. 40. lábjegyzet 
44 „Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par 
l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne 
constituent pas une vente aux enchères publiques.” - Kereskedelmi Törvénykönyv, L. 321-3. cikk, 2. bekezdés 
45 Ennek oka a nemzeti vagyon elszegényítésének elkerülése, ezért az államnak elővételi joga van („droit de 
préemption”)  a műalkotásokra Franciaországban. 
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8.2.1. Az ajánlatközvetítő ügynök 
 
 
Ezek jogilag ügynöki tevékenységnek minősülnek, tehát olyan szerződésnek, amelyben az 

ügynök, mint közvetítő vállalja, hogy kapcsolatba hoz két vagy több személyt azért, hogy 
szerződést köthessenek. Az ügynök nem szerződő fél, és kötelezettségei tovább nem 
terjednek. Az ügynök szerepe a felek közötti kapcsolat kialakítására korlátozódik, nem 
avatkozik tehát bele a felek közötti szerződéskötésbe. Ezt mondta ki a Párizsi Megyei Bíróság 
2003. február 11-i ítéletében.46 Kis eltéréssel a megfogalmazásban a Pau-i Városi Bíróság 
2004. február 26-i ítéletében47 ugyanezt mondta ki: „(…) az árverés vevő által meghatározott 
határidőben bekövetkező végeztével, az eBay társaság nem avatkozik bele az eladó és az 
egyik licitáló között esetleg létrejövő tranzakcióba, a honlap az adávétel két felének közvetlen 
kapcsolati lehetőséget nyújt; (...) az eBay tulajdonképpen nem egy árverési szolgáltatás a 
hálón, hanem egy ajánlatközvetítés, amely a felek közötti adásvételi szerződés megkötésében 
semmilyen szerepet nem játszik.”48 Feladata tehát a szerződéskötést megelőző periódusra 
korlátozódik, ellentétben az árveréseknél közvetítő meghatalmazottal. 

 
Az ajánlatközvetítés során használják az árverés technikáját, tehát minden internetező 

licitálhat, megadhatja azt az összeget, amelyet kész fizetni az árverés tárgyának 
megszerzéséért. A honlap azonban nem az eladó meghatalmazottja, nem közreműködik a 
továbbiakban. Feladata kizárólag a felek egymáshoz közelítése, kapcsolatba hozása, amely 
ezzel ki is merül. Az ügynöknek nincs képviseleti joga. 

 
 
8.2.2. Az odaítélés hiánya 
 
 
A feleknek nincs szerződéskötési kötelezettsége, mint az jellemző az árverésekre, ahol a 

szerződés az odaítéléssel automatikusan létrejön a felek között. A vevő nem feltétlenül a 
legtöbbet ígérő. Az eladó egyéb szempontokat is mérlegelhet, például a vevő által nyújtott 
fizetési garancia. Ezeken a honlapokon továbbá nem csak venni lehet, hanem eladni is. 

 
Fontos újítása az elektronikus árveréseknek, hogy eddig elválaszthatatlan volt az árverés az 

odaítéléstől, azonban az elektronikus árveréseknek ez a továbbiakban nem feltétlen eleme. Az 
odaítélés nélküli árverések („enchères sans adjudication”) az ajánlatközvetítés esetében 
fordulnak elő. Erre azonban nem vonatkozik a törvényi szabályozás, ezek nem valódi 
árverések.  „Az árveréseket itt a legmagasabb és legalacsonyabb ajánlat kiválasztási módja-
ként használják a honlapon bemutatott áru vagy szolgáltatás eladásához vagy megszer-
zéséhez.”49 Ezek tehát nem valódi árverések, csak használják az árverés technikáját. 

                                                 
46 Párizsi Megyei Bíróság, 17. Tanács, 2003. február 11., Ministère public et Association Amicale des déportés 
d'Auschwitz et des camps de haute Silésie et autre c/ Timothy K. et Yahoo Inc., 
http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=621 
47 Pau-i Városi Bíróság, 2004. február 26., Dan Rick c/ eBay 
48 „(…) à la clôture des enchères dans le délai défini par le vendeur, la société eBay n’intervient pas dans la 
transaction susceptible d’être conclue entre le vendeur et l’un des enchérisseurs, le site offrant une possibilité de 
contact direct entre les deux parties à la vente; (…) ce processus permet donc de dire que le service d’eBay n’est 
pas à proprement parler un service de vente aux enchères en ligne, mais un service de courtage aux enchères, 
qui ne joue aucun rôle dans la conclusion du contrat de vente entre les parties.” - ld. 47. lábjegyzet 
49 „Les enchères sont utilisées ici comme un mode de sélection des offres les plus hautes ou les plus basses, pour 
la vente ou l’acquisition d’un bien ou d’un service présenté sur le site.” - Frédéric Altenbourger, Les enchères 
électroniques en droit privé, thèse, Paris II, 2004 
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Az ajánlatközvetítés esetében nincs tehát odaítélés és képviselet. Ez a két jellemző 

különbözteti meg alapjaiban az árverésektől. Az ügynök kapcsolatba hozza a feleket, és segíti 
őket a tárgyalások során egészen a szerződéskötésig. A szerződéskötéskor azonban 
megszűnnek az ügynök kötelezettségei. A felek szabadon megegyezhetnek, kiköthetik a 
vételárat, sőt el is állhatnak az ügylettől. Nincs tehát szerződési kötelezettségük. Nem úgy, 
mint az árveréseknél, ahol az odaítélés egyben kötelezettséget is jelent. 

 
 
9. A nyilvános árverés nyertesének tájékoztatása 
 
 
Az árverés végén a honlapnak informálnia kell a vevőt, amely általában e-mail formájában 

történik. Ez a szerzés megerősítése („confirmation”). Ez elengedhetetlen, hiszen ez az 
odaítélés, ami nélkül a szerződés nem jön létre. Néha a honlap kiírja az utolsó licitáló nevét, 
mint a nyilvános árverés nyertese. 

A honlapnak lehetőség szerint meg kellene előre határoznia a jogviták elkerülése végett, 
hogy mi minősül odaítélésnek. 

 
 
10. Árverés vagy távértékesítés 
 
 
Fontos annak meghatározása, hogy a honlapon végzett adásvétel árverésnek vagy 

távértékesítésnek minősül. Ez a kvalifikációs kérdés több jogi problémát is felvet. 
 
Árverésre a francia jogszabályok értelmében csak használt tárgyak bocsáthatók, míg 

távértékesítésnek minősített adásvétel esetén bármit el lehet adni. A francia törvények 
értelmében 7 nap áll a vásárló rendelkezésére, hogy visszavigye, visszaküldje a nem kívánt 
árut.50 A visszavonás joga („droit de rétractation”) csak a kereskedők által a fogyasztóknak 
eladott áruk esetében alkalmazható, magánszemélyek közötti adásvételnél azonban már nem. 
Az árveréseknél ugyancsak nem hívható fel ez a jog.51 A Karlsruhe-i Szövetségi Bíróságnak 
ítéletében azt kellett eldöntenie, hogy az eBay által az interneten eladott áruk árverésnek 
minősülnek-e a német jog értelmében.52 

 
„Az ajánlott szolgáltatások ugyan az »árverés« nevet viselik, ezek a honlapok azonban 

csak felületet képeznek a vevő és az eladó között.”53 A francia jog értelmében a hamis 
árverések távértékesítésnek minősülnek. 

 
 
 
 
 

                                                 
50 Code de la consommation, L. 121-20. cikk. Németországban erre 14 nap van. 
51 A Code de la consommation L. 121-20-2. cikke felsorolja, mikor nem gyakorolható a visszavonás joga. 
52 Sandrine Rouja: Quel droit de rétraction sur le site Internet de vente aux enchères eBay?, 2004. november 8., 
www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=597 
53 „Même si les services proposés portent le nom de « vente aux enchères », ces sites ne servent que d’interface 
entre un vendeur et un acheteur.” - Questions et réponses sur le droit d'internet et des réseaux, 2002. november 
26., http://www.foruminternet.org/texte/questions_reponses/lire.phtml?id=25 
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11. Konklúzió 
 
 
A becsüsök monopóliumának megszűntetése, és az árverésekkel foglalkozó társaságok 

tevékenységének engedélyezése már önmagában mindenképp nagy előrelépés. Az 
elektronikus árverések jogi szabályozása pedig egyedülálló Franciaországban, de még itt sem 
teljes. Az elektronikus hatósági árverések szabályozására például még várni kell. 

 
Az elektronikus, szabad kézből történő, nyilvános árverések szabályozásának 

köszönhetően az elektronikus árverések virágoznak, s számuk egyre nő. Ugyanakkor szinte 
megszámlálhatatlan azoknak az árveréssel foglalkozó, illetve apróhirdetéseket tartalmazó 
honlapoknak a száma, ahol ma már szinte mindent megtalálunk. 

 
Ez a tanulmány a terjedelemre való tekintettel csupán ízelítőt kívánt adni a jelenlegi francia 

szabályozásról és gyakorlatról. A téma iránt érdeklődőknek ajánlom a Kereskedelmi 
Törvénykönyv vonatkozó cikkeit, és a felhasznált irodalomban megjelölt anyagokat. Az 
elektronikus árverések tanulmányozása mindenképp izgalmas feladat. 
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