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„Jótékonysági licit a Heim Pál Gyermekkórházért” licitszabályzat 
A JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kft. által szervezett licitre vonatkozóan 

  
 
Hatályos: 2021. február 22. 

 
 
1. A JELEN LICITSZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 
A jelen szabályzat célja, hogy a JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kft. (a továbbiakban: 
„Szervező”) átfogó, átlátható és szabályszerű módon határozza meg a „Jótékonysági licit a 
Heim Pál Gyermekkórházért” elnevezésű licit (a továbbiakban: „Licit”) szabályait, 
mindezzel segítve a résztvevőket, valamint a Licit tisztességes és fair lebonyolítását. Ennek 
érdekében a Szervező több fórumon felhívást tesz közzé és elérhetővé teszi a 
licitszabályzatot, így különösen, de nem kizárólagosan a honlapján (www.jpauto.hu) és 
Facebook oldalán (https://www.facebook.com/MercedesJPAuto/?ref=bookmarks). 
Jelen Licitszabályzat hatálya a Licitre terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre, akik a 4. 
pontban foglaltaknak megfelelően jelentkeznek és teljes körűen elfogadják a jelen 
Licitszabályzat feltételeit, beleértve a 12. pontban meghatározott, adatkezelésre vonatkozó 
rendelkezéseket is (a továbbiakban: „Licitáló”). Kiterjed továbbá a Licitszabályzat hatálya 
mindenkire, aki a Licittel kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel. 
A Licitáló tudomásul veszi, hogy regisztráció előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a 
Licitszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy 
előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. 
 
 
2. A LICIT SZERVEZŐJE ÉS A FELAJÁNLÓ 

a) A Licit szervezője és lebonyolítója a JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 5100 Jászberény, Jákóhalmi út 42. 
Cégjegyzékszám: 16-09-007068  
Adószám: 12939525-2-16 
Telefonszám: +36 57 505 515 
E-mail cím: jaszbereny@jpauto.hu 

 
 
3. A LICIT RÖVID BEMUTATÁSA 

A „Jótékonysági licit a Heim Pál Gyermekkórházért” elnevezésű Licit egy jótékonysági Licit, 
amelyet a Szervező a 4. pontban meghatározott feltételeket teljesítő Licitálók számára 
biztosít a jelen Licitszabályzatban meghatározott feltételek szerint. A Licitben részt vehet 
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bármely természetes személy és jogi személy, aki a promóciós időszak, azaz a Licit 
időtartama alatt a licitálásra bocsátott tárgyak egyikére, vagy mindegyikére érvényes licitet 
tesz. A licitre felajánlott tárgyak annak tulajdonába kerülnek a licit végén, aki arra a 
legmagasabb érvényes licitet adja. 
A licit folyamata: 
A licitet a www.jpauto.hu/licit weboldalon lehet megtenni az oldalon történő regisztráció és 
bejelentkezés után. 
Minden licittárgy kikiáltási ár: 10.000 
Legkisebb ajánlható licit lépcső: 5.000 Ft 
Legnagyobb ajánlható licit lépcső: 20.000 Ft 
 
 
4. A LICITBEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

A Licitben akkor van lehetőség önkéntesen részt venni, amennyiben a részvételre 
jelentkező megfelel az alábbi együttes feltételeknek (a továbbiakban: „Részvételi 

Feltételek”): 
a) a meghatározott időszak alatt (ld. 7. pont) érvényes licitajánlatot tesz, 

b) elfogadja a jelen Licitszabályzatot, valamint 
c) a licitkor megadja a Licitben való részvételhez szükséges adatait. 

Jogi személy esetén a képviseletre jogosult személy cégszerűen nyilatkozik a Licitben való 
részvételi szándékról. 
A Licitben azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a fenti a)-c) pontok 
teljesítésén túlmenően a tizennyolcadik életévüket betöltötték, illetve nem állnak a 
cselekvőképességüket érintő gondnokság hatálya alatt. 
 
 
5. A LICITBEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELT KIZÁRÓ OKOK 

Amennyiben a Licitáló a jelen Licitszabályzatban foglaltakkal nem ért egyet vagy a 
részvételei szándékot tanúsító adatokat nem tölti ki, a Licitben nem jogosult részt venni. 
Ezen pont alkalmazásában egyet nem értésnek minősül az is, ha a 12. pontban 
meghatározott személyes adatokat a Licitáló nem bocsátja rendelkezésre, vagy azok 
kezeléséhez nem járul hozzá. A Szervező jogosult az ilyen személyt a Licit menete során 
figyelmen kívül hagyni. 
Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Licit 
időtartama alatt, illetve a Licittárgy átadása előtt történik, a Licitben a Licitáló a 
továbbiakban nem vesz részt, illetve a Licittárgyra való jogosultságát elveszti. 
Amennyiben az adott Licitáló a Licit időtartama alatt bármely okból nem felel meg a 
Licitszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Licitálót a Szervező a Licitból kizárhatja. 
Amennyiben a Licitáló már nem felel meg a jelen Licitszabályzat feltételeinek, köteles azt 
haladéktalanul jelezni a Szervező részére. 

http://www.jpauto.hu/licit
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A Licitben nem vehet(nek) részt a Szervező és a Felajánló vezető tisztségviselője, vezető 
állású munkavállalói, munkavállalói, megbízottjai és a Licit érdemi szervezésében és 
lebonyolításában részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói, megbízottjai és 
mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Licit bármely szakaszában kizárja a Licitból azt a 
Licitálót, vagy a Licittárgy átadását megtagadja annak a Licitálónak, továbbá jogi 
felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást 
kezdeményezzen) azzal a Licitálósal szemben, aki: 

a) nem tisztességes úton kíván a Licit során előnyhöz jutni; 

b) a Licit tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti. 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint 
bírálja el. 
 
 
6. LICITTÁRGYAK 

 
1. Szilágyi Áron által aláírt vívókesztyű 

Kikiáltási ár: 10.000 Ft 
2. Feke Pál által felajánlott névre szóló dedikált CD csomag 

Kikiáltási ár: 10.000 Ft 
 
7. A LICIT IDŐTARTAMA, A TÁRGYNYEREMÉNY ÁTADÁSÁNAK IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE 

A Szervező a Licitet az alábbi időtartamra hirdeti meg és bonyolítja le: 
a) A Licit időszaka és időtartama 2021. február 15. 8:00 órától 2021. március 8. 18:00 

óráig tart. 

Ez azt jelenti, hogy legkésőbb ezen időpontig kell megtörténnie a licit adásának. 

b) A Licittárgy átadásának időpontja és helyszíne: a licitösszeg kifizetése után, és a 

befizetésnek az alapítvány általi visszaigazolását követően a Szervezővel egyénileg 

egyeztetett időpontban; a Szervező valamely Mercedes-Benz szalonjában. 

c) Amennyiben a licit nyertese a licit összegét a megadott határidőn belül nem fizeti 

meg az alapítvány részére, ebben az esetben a licitje érvénytelenné válik és a sorban 

következő legmagasabb licitáló kerül kiértesítésre, mint a licit nyertese. 
 

 

8. A LICITÖSSZEG KIFIZETÉSE 

A szervező a licit időtartama után 3 munkanapon belül értesíti a legmagasabb licitet adó 
Licitálót. A Licitáló a felajánlott összeget köteles a Heim Pál Gyermekkórház alapítványának 
az értesítést követő 5 banki napon belül átutalni az alábbi számlaszámra: 
"Intenzív kezelést igénylő gyermekek megmentésért" Alapítvány 
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Alapítvány számlaszáma: MKB 10300002-20325831-70073285. 
Amennyiben a Licitáló a licit összegét, mint jogi személy utalja el, az adóigazolást az 
alapítvány állítja ki. 
 
 
9. A FACEBOOK MENTESÍTÉSE ÉS FELELŐSSÉG 

A Licit vonatkozásában a Licitszabályzat megalkotásával és Facebookon történő 
megjelenítésével a Szervező és annak elfogadásával a Licitáló teljes körűen mentesíti a 
Facebookot minden, a Licithez kapcsolódó felelősség alól. 
Szervező egyúttal elismeri, hogy a Licitet a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem 
bonyolítja, és a Licit nem kapcsolódik a Facebookhoz, továbbá a Licit megszervezéséhez és 
lebonyolításához a Facebook nem nyújt segítséget, a Szervező azt saját kockázatára valósítja 
meg.  
A Szervező nem felelős azért, ha a Nyeremények (bármely okból, így különösen a vonatkozó 
jogszabályok megváltozása miatt) nem váltható be, illetve nem használható fel. 
 
 
10. ESETLEGESEN FELMERÜLŐ ADÓK, KÖZTERHEK, JÓVÁÍRÁSOK 

Az adományozás után a jogszabály szerint esetlegesen felmerülő adókat, közterheket, 
jóváírásokat az adományozó a rá vonatkozó konkrét jogi szabályok szerint köteles 
elszámolni, megfizetni, ezért a Szervező kötelezettséget nem vállal. 
Az adománnyal kapcsolatos adóigazolást a Heim Pál Gyermekkórház "Intenzív kezelést 
igénylő gyermekek megmentésért" Alapítvány fogja közvetlenül kiállítani és az 
adományozó részére eljuttatni.  
 
 
11. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató – a Licitszabályzat elválaszthatatlan részeként – az 
interneten, a JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kft. hivatalos Facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/MercedesJPAuto/?ref=bookmarks) és honlapján 
(www.jpauto.hu) kívül a JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kft. Budapest-fóti, 
jászberényi, nyíregyházi, veszprémi, egri és kecskeméti autószalonjainak recepcióján, 
papíralapon is elérhető, hozzáférhető. 
Adatkezelő megnevezése: JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kft. (székhely, postai cím: 
5100 Jászberény, Jákóhalmi út 42.; cégjegyzékszám: 16-09-007068; adószám: 12939525-2-
16; elektronikus elérhetőség: jpauto@jpauto.hu; telefonszám: +36 57 505 515; honlap: 
www.jpauto.hu; adatvédelmi tisztviselő neve: Nagy Róbert úr; adatvédelmi tisztviselő e-
mail címe: adatvedelem@jpauto.hu; adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 57 505 533). 
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

http://www.jpauto.hu/
mailto:adatvedelem@jpauto.hu
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(EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „EU Általános 
Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulásán 
alapul. 
A személyes adatok rendelkezésre bocsátása nem kötelező, azonban az adatszolgáltatás 
elmaradása, valamint – adott esetben – a hozzájárulás visszavonása azzal a 
következménnyel jár, hogy nem lehetséges a Licitben történő (további) részvétel. 
Kezelt személyes adatok köre: 

• valamennyi résztvevő esetében: az érintett teljes neve, e-mail címe és telefonszáma; 

A személyes adatok forrása: az érintettekre vonatkozó személyes adatok megfelelő 
tájékoztatás mellett, közvetlenül az érintettek által, önkéntes adatszolgáltatás útján 
kerülnek rögzítésre. 
Az adatkezelés célja, időtartama: a Szervező a Licitáló személyes adatait a Licit sikeres 
lebonyolítása érdekében, valamint a nyertes Licitáló személyes adatait a Szervező a nyertes 
Licitálóval való kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a Licittárgy átadása céljából, 
továbbá az esetleges adó-, járulék- és egyéb közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek 
teljesítése érdekében kezeli, az adott Licit végéig, illetőleg a vonatkozó adó- és számviteli 
jogszabályok szerinti időtartamig. 
Licitáló (érintett) jogai az adatkezelés során: a Licitálók kérhetik személyes adataik 
helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhetnek az 
adathordozhatósághoz való joggal, illetve ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik 
kezeléséről az alábbi e-mail címen: adatvedelem@jpauto.hu vagy postai úton összhangban 
az EU Általános Adatvédelmi Rendeletben foglaltakkal. 
Licitáló továbbá a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonása 
azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló személyes adatkezelés tekintetében a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
Licitáló tudomásul veszi, hogy a Licit ideje alatt az adatai saját kérésre történő törlése a 
Licitből való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja 
biztosítani a Licitáló részvételét. 
Amennyiben az érintett az EU Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt rendelkezések 
megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett 
kárért az adatkezelőtől kártérítésre, illetve sérelemdíjra jogosult. 
Adatbiztonsági intézkedések: az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési 
intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelme érdekében az EU Általános 
Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseivel összhangban az alábbi területeken: (i) jogosulatlan 
hozzáférés és nyilvánosságra hozatal; (ii) jogosulatlan megváltoztatás; (iii) hálózatok 
közötti adatátvitel; (iv) törlés vagy véletlen vagy jogosulatlan adatmegsemmisítés; (v) kár 
vagy esetleges veszteség. 
Adatok megismerésére jogosult személyek köre: a Licitben a személyes adatokat a JÁSZ-

PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kft. Igazgatója, a Licittel érintett telephelyek vezetője és a 
Licit lebonyolításában kijelölt munkatársa jogosult megismerni. A Licitben a Licitálók által 

mailto:adatvedelem@jpauto.hu
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rendelkezésre bocsátott személyes adatok (teljes név) a JÁSZ-PLASZTIK 

AUTÓCENTRUM Kft. hivatalos Facebook oldalának látogatói számára nyilvánosak 
(szabadon hozzáférhetőek) lehetnek, ezt az érintett kifejezetten tudomásul veszi. 
A Licitáló hozzájárul a fényképfelvétel elkészítéséhez és ezeknek a jelen pontban 
meghatározott célok szerinti felhasználásához is, figyelemmel a Ptk. 2:48. § (1) 
bekezdésében foglaltakra. 
Adattovábbítás: a Szervező a Licitáló személyes adatait külön jogszabályi felhatalmazás 
hiányában harmadik személyeknek sem Magyarország területén belül található, sem pedig 
külföldi címzettek részére nem továbbítja, a Felajánló kivételével. 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek: a Licitáló az adatkezeléssel 
kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(cím: Magyarország, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postai elérhetőség: 1530 
Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; faxszám: +36 (1) 391 1410; hivatalos 
elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu), 
valamint bírósághoz (akár a Szervező székhelye, akár a Licitáló lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerinti törvényszék) fordulhat. 
 
 
12. A LICITSZABÁLYZAT EGYSÉGESSÉGE, KÖZZÉTÉTELE 

A Licitáló a Licitben történő részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen 
Licitszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.  
A mindenkor hatályos Licitszabályzatot, feltüntetve annak időbeli hatályát, a Szervező a 
JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kft. hivatalos weboldalán (www.jpauto.hu), illetve 
hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/MercedesJPAuto/?ref=bookmarks)  

is közzéteszi. 
 
 

Jászberény, 2021. február 22. 
 

JÁSZ-PLASZTIK AUTÓCENTRUM Kft. 

Szervező 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
https://www.facebook.com/MercedesJPAuto/?ref=bookmarks

