
                       

                                                                     16. Képeslap gyorsárverés 

 

Örömmel mutatjuk be Önnek a Fodor Aukciósház tizenhatodik képeslap árverésének anyagát! 

 

Az árverés anyaga megtekinthető honlapunkon december 12-17.. között. 

 

Ajánlattételi határidő:   december 17. szerda            - interneten 20.00 óráig 

                                            - egyéb elérhetőségeinken 19.30 óráig 

 

Árverésünkre licitálhat írásban, telefonon, e-mailben, online. 

A megvásárolt tételek átvehetők december 18-án, csütörtökön 14.00 órától! 

Maradékeladás: 2014. december 23. 8.00 óráig 

 

Címünk: 1133 Budapest, Pozsonyi út 54.    

Tel: +36 1 354 1234                                      www.fodoraukcio.hu 
 +36 1 797 3383  

E-mail: info@fodoraukcio.hu           Vásárlói jutalék: 19% 
 

Nyitva tartás : H – P  10 – 16.30 

                        K         10 – 18.30 (anyagmegtekintés 10 – 18.30) 
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Árverési feltételek 

 

A honlapunk használatához regisztráció szükséges, melyhez a következő adatokat kötelező 

megadni: teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail. Kérjük, a regisztrációnál jelölje meg, hogy 

személyesen vagy postán veszi át a tételeket, illetve rendelkezzen a fizetési módról. Amennyiben a 

későbbiekben ettől eltérne, jelezze ügyfélszolgálatunkon. 

 

Az aktuális árverésre ajánlatot tenni személyesen, telefonon, faxon, e-mailben, levélben, illetve a 

weboldalon keresztül lehetséges. Ha a honlapon keresztül licitál, akkor az árverés utolsó napján este 

19.00 óráig várjuk az ajánlatokat, minden más esetben csak 18.30 óráig tudunk liciteket fogadni. 

Később érkező licitek esetén reklamációt nem tudunk elfogadni! 

Online ajánlattételre csak az oldalra való bejelentkezés után van lehetőség. Ehhez a megadott e-mail 

cím és jelszó szükséges. 

 

Az árverésen való részvétellel az Ügyfél kötelezi magát az elnyert tételek átvételére és 

kifizetésére! 

Amennyiben ez többszöri felszólításra sem történik meg, a Fodor Aukciósház Kft.-nek 

jogában áll a követelését jogi úton érvényesíteni! 
 

A licitálás licitlépcsők szerint történik, melyek a következők: 

 

             1 – 500Ft      50Ft        20.001 – 50.000Ft   2.000Ft 

         501 – 2.000Ft    100Ft      50.001 – 100.000Ft   5.000Ft 

      2.001 – 5.000Ft    200Ft    100.001 – 200.000Ft 10.000Ft 

    5.001 – 10.000Ft    500Ft    200.001 – 500.000Ft 20.000Ft 

  10.001 – 20.000Ft 1.000Ft 500.001 – 1.000.000Ft 50.000Ft 

                                          1.000.001Ft felett        100.000 Ft               

 

Vásárlói jutalék: 19 % 
 

Ajánlatokat csak a licitlépcsők betartásával tudunk elfogadni! 

 

Azonos licitek esetén minden esetben a korábban megtett ajánlat nyer. 

 

A honlapunkon az egyes tételeknél sosem a legmagasabb ajánlat látszik. A minimális ajánlat 

mezőben a második legmagasabb ajánlat egy licitlépcsővel megnövelt értéke látható. Így tehát a 

minimális ajánlat nem feltétlenül egyezik meg a tétel megnyeréséhez szükséges összeggel! 

 

Mindennemű összebeszélés, vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy egy harmadik személyt 

szerfelett magas kínálatra rávegyen és így megkárosítson, tilos és az árverésekről való kizárást 

vonja maga után. 

 

Az árverésre kerülő tételek a kihirdetett formában megtekinthetők. A tételek szavatosság nélkül, 

minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt, abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az 

árverés idején vannak. 

 

Ajánlat törlésére az Árverező nem kötelezhető, azonban kivételes és indokolt helyzetben 

végrehajtható. 

 

Weboldalunkon a „Fiókom” menüpontban megtekintheti a korábbi árveréseken licitált tételeket, 

illetve a „Licitfigyelő”-ben nyomon követheti az aktuális árverésen licitált tételeit és itt adhat rájuk 

közvetlenül ajánlatot. 



 

Az árverés lezárultával azonnal láthatók a leütési árak és a maradékeladás is megindul. 

A „Fiókom” menüpont alatt már a kiértékelő listát is megtalálja, illetve automatikus e-mail megy az 

elnyert tételekről. Sikertelen licitálás esetén is értesítést küldünk, ebben az esetben a fizetendő 

végösszeg 0Ft! 

 

Fizetési feltételek 

 

Az elnyert tételek átvehetők személyesen irodánkban a nyitvatartási idő alatt, legkorábban az 

árverést követő első munkanap délutánjától (14 óra). 

Lehetőség van postai átvételre is, a fizetés utánvétellel vagy átutalással teljesíthető. 

 

Fiókom menüpontban lehet beállítani az elnyert tételek átvételének módját. 

 

Fizetési határidő: 2 hét. 
 

A fizetési határidő letelte után az elnyert és át nem vett tételeket havonta 5% késedelmi 

kamattal terheljük, illetve a nagyméretű tételek után a Fodor Aukciósház Kft. jogosult 

tárolási díjat felszámítani. 

Amennyiben az ügyfélnek 1 hónapon túli ki nem fizetett tételei vannak és többszöri 

felszólításra sem reagál, a Fodor Aukciósház Kft. bármikor felfüggesztheti a hozzáférését a 

honlapunkhoz! 

 

Az elnyert tételek kifizetése az alábbi módokon történhet: 

- készpénzzel 

- banki átutalással 

- banki készpénzbefizetéssel (+140Ft banki költség) 

- PayPal-on keresztül (+4% PayPal költség) – info@fodoraukcio.hu címre 

 

Bankszámlaszámunk: 

 

Forint számla: 

 

K&H Bank 10400126-50526550-50831003 

IBAN: HU46 1040 0126 5052 6550 5083 1003 

Swift: OKHBHUHB 

 

 

Szállítási információk 

 
Amennyiben postán kérte az elnyert tételeit, úgy 1-2 munkanapon újabb értesítést küldünk a 

postaköltség összegéről és a teljes utalandó összegről. Ha utánvételes küldeményként kérte a 

tételeit, úgy pár napon belül akként postázzuk. 

 
A tételeket a teljes összeg beérkezését követően maximum 3 munkanapon belül postázzuk. 

 

A levelek és csomagok kézbesítéséhez a Magyar Posta, illetve a DPD futárszolgálat szolgáltatásait 

vesszük igénybe. Mindent megteszünk, hogy a lehető legkedvezőbb postaköltséget biztosítsuk. 

 

 

 

 

 

 



 

Reklamáció 

 

Személyesen átvett tételekkel kapcsolatban csak az azonnali reklamációkat tudjuk elfogadni. 

Postai úton teljesített megbízások esetén a kézhezvételtől számított 72 órán belül jelzett reklamációt 

tudjuk figyelembe venni. 

Nagyobb tételeknél, gyűjteményeknél reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 

 

Adatvédelmi nyilatkozat 
 

A személyes adatok felhasználásának célja többek között a hatékonyabb ügyfélszolgálati működés 

biztosítása, weboldal, ill. szolgáltatások használatának megkönnyítése. 

Az ön által megadott adatokat tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel. 

Az adatokat meghatározott célra tároljuk és attól eltérő módon nem használjuk fel. 

Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a jogtalan hozzáférést, 

megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk. 

Adatokat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adunk ki, kivéve a törvényben 

meghatározott eseteket. 

 

 

 

Fodor Aukciósház Kft. 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-980099 

Adószám: 23828065-2-42 



Beadási feltételek 

Irodánk kéthetente szervez online numizmatikai, illetve havonta filatéliai árveréseket, melyekre a 

következő témákban várunk anyagokat:  

 

Numizmatika:       Filatélia: 
  - magyar fém- és ezüstpénzek, bankjegyek - magyar és külföldi gyűjtemények, tömegbélyegek 

  - külföldi fém- és ezüstpénzek, bankjegyek - futott levelek 

  - magyar és külföldi aranypénzek - képeslapok 

  - Római Köztársaság és Császárság pénzei - papírrégiség, fotók, régi iratok 

  - Görögország és egyéb ókori államok pénzei 

  - külföldi és magyar emlékveretek, plakettek, kitüntetések 

  - militária 

  - részvények, értékpapírok, sorsjegyek. 
 

Árverésünkre beadható legkisebb értékű tétel 500Ft. 

 

Amennyiben a tételek leírását a beadó végzi, úgy a saját felelőssége, hogy a feltüntetett leírások 

és egyéb feltüntetett adatok a valóságnak megfeleljenek. A beadó tudomásul veszi, hogy a nem 

megfelelő leírásból eredő reklamációkat, esetleges költségeket a Fodor Aukciósház Kft. bármikor 

jogosult érvényesíteni vele szemben. 

A beadó hozzájárul, hogy a Fodor Aukciósház Kft. a beadott tételeket belátása szerinti 

árverésen vagy a megjelölttől eltérő módon szerepeltesse, kikiáltási árát megváltoztassa vagy azt a 

beadónak visszaszolgáltassa. 

Egyéb esetekben a Fodor Aukciósház Kft. a tételeket eredeti kikiáltási áron szerepelteti árverési 

katalógusában, valamint internetes oldalán és a lehetőségekhez képest a legmagasabb áron árverezi. 

Amennyiben nincs a kikiáltási árra és a tételek leírására vonatkozó külön megállapodás, úgy azt 

a Fodor Aukciósház Kft. saját belátása szerint, körültekintő szakmai alapossággal határozza meg. Ha a 

beadó ennek ellenére kifogásolja a leírást vagy a kikiáltási árat és a tételeket visszavonja, minden 

ebből eredő költséget megtéríteni köteles. 

 

Az árverésre beadott minden tétel után tételenként 100Ft kezelési költséget számolunk fel, 

továbbá 

minden egyes eladott tétel után jutalékot kérünk, mely nagyságának megállapítására a tételek beadási 

értéke szolgál. 

 

Az árverési jutalékok a következők: 

 

500 – 5000Ft-ig 20% 

5001 – 50.000Ft-ig 15% 

50.001 – től  10% 

 

A beadott tételek elszámolása, kifizetése: árverés után 1 hónappal. 

 

Nagyobb összegű szállítás esetén külön megállapodás lehetséges. 

Mindennemű vétel és árverési beadás közvetítőjének egyedi megállapodás szerinti jutalékot 

fizetünk. 

 

 

Budapest, 2014. január 7. 

 

                      Fodor Aukciósház Kft. 
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Képeslap kellékek

Alacsony árról indított tételek

3001. 1920k. 84 lapos (laponként 6 férőhelyes) képeslap berakó (használt, a fedlapról a rátét hiányzik) 

.....................................................................................................................................................1000

3002. 1939. Abony, Kossuth Szálló fotó kl. ..........................................................................................100

3003. 1906. Balaton-Fonyód, Figura villa vízparti részlet ....................................................................100

3004. 1945k. Balatonföldvár, Rózsaliget ...............................................................................................100

3005. 1945k. Balatonföldvár, mozaik kl. szobor, vízpart stb. ...............................................................100

3006. 1909. Bánhidai "Turul" Európa legnagyobb méretű emlékműve. Építve Kőhegy sziklán, 340

méter magasságban a tenger színe felett (képoldalon kis folt) ....................................................100

3007. 1940k. Békéscsaba, mozaik kl. (törés) .........................................................................................100

3008. 1940k. Bicske, 5 képes mozaik kl. ...............................................................................................100

3009. 1915k. Brassó, Ferenc József tér ..................................................................................................100

3010. 1915. Bruck (Királyhida) katonai tábor .......................................................................................100

3011. 1902. Budapest, Unitárius templom .............................................................................................100

3012. 1910k. Budapest, VIII. Kereskedelmi Akadémia ........................................................................100

3013. 1910k. Budapest, Állatkert, tapírok .............................................................................................100

3014. 1930k. Budapest, Dreher Antal serfőzdéi, Első magyar részvény serfőzöde, látkép ..................100

3015. 1930k. Bp. Tabán graf. kl. ...........................................................................................................100

3016. 1930. Budapest, Alagút ................................................................................................................100

3017. 1935k. Budapest, VI.ker. Szt. Teréz Intézet (kis sarokhiba) .......................................................100

3018. 1940k. Budapest, Duna látképe, télen ..........................................................................................100

3019. 1949. Budapest, Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Tenyészállatvásár .................................100

3020. 1910k. Buziásfürdő, Róm.kath. templom és Nagyszálloda .........................................................100

3021. 1910k. Buziásfürdő, Hársfa sétány (saroktörés) ..........................................................................100

3022. 1940k. Cece, mozaik kl. templom, szobor, községháza ..............................................................100

3023. 1940k. Cece, mozaik kl. templom, szobor, községháza ..............................................................100

3024. 1910k. Cegléd, Vígadó ................................................................................................................100

3025. 1940k. Csongrád, 4 képes mozaik kl. ..........................................................................................100

3026. 1912. Daruvár, fürdő, kupolás épület ...........................................................................................100

3027. 1940k. Dorog, 4 képes mozaik kl. ...............................................................................................100

3028. 1910k. Dömsöd, Sziget-részlet ....................................................................................................100

3029. 1940k. Dunaföldvár, Rákóczi utca ...............................................................................................100

3030. 1900k. Esztergom, látkép, Mária Valéria híd ..............................................................................100

3031. 1940k. Felcsut, látkép, mozaik kl. (törött sarok) .........................................................................100

3032. 1902. Fiume látképe .....................................................................................................................100

3033. 1907. Fiume, kikötő .....................................................................................................................100

3034. 1940k. Gönyű 4 képes mozaik kl. ................................................................................................100

3035. 1940k. Görömböly-tapolca, Dénes Kioszk ..................................................................................100

3036. 1940k. Gyoma, 6 képes mozaik kl. ..............................................................................................100

3037. 1910k. Győr, városháza ...............................................................................................................100

3038. 1915k. Győr, sétatér .....................................................................................................................100

3039. 1920k. Győr, látkép (kopott sarok) ..............................................................................................100
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3040. 1915k. Gyulafehérvár, Károly kapu .............................................................................................100

3041. 1939. Hajdúhadház 4 képes mozaik kl. .......................................................................................100

3042. 1900k. Herkulesfürdő, gyógyház, gyógyliget, látkép, 2 részes kl. ..............................................100

3043. 1907. Herkulesfürdő, Herkules-szobor (kopott sarkok) ..............................................................100

3044. 1902. Kassa, Csermelyvölgyi kioszk ...........................................................................................100

3045. 1910k. Kassa, a Nemzeti színház alsó része (nyúzott bélyeg) .....................................................100

3046. 1915k. Kerecsend, gőztéglagyár ..................................................................................................100

3047. 1910k. Kiskunfélegyháza, Kossuth utca ......................................................................................100

3048. 1940k. Kiskunfélegyháza osztott kl: Petőfi szobor és ház ...........................................................100

3049. 1898. Kolozsvár, Mátyás szobor ..................................................................................................100

3050. 1940k. Lajosmizse, Hősök szobra, országzászló .........................................................................100

3051. 1937. Martonvásár, Hősök szobra ...............................................................................................100

3052. 1910k. Mezőtúr, Berettyó folyó partrészlet .................................................................................100

3053. 1930k. Mezőtúr, Városháza .........................................................................................................100

3054. 1915k. Mikófalva, község látképe .............................................................................................1000

3055. 1940k. Monor 5 képes mozaik kl. ................................................................................................100

3056. 1910k. Munkács, Fő utca és R.k. templom ..................................................................................100

3057. 1940k. Nagykanizsa 7 képes mozaik kl. ......................................................................................100

3058. 1940k. Nagykőrös, városháza uborkában kl. ...............................................................................100

3059. 1900. Nagyszeben görög-katolikus katedrális .............................................................................100

3060. 1906. Nagyszentmiklós látképe ...................................................................................................100

3061. 1940k. Ócsa, 5 képes mozaik kl. ..................................................................................................100

3062. 1901. Pannonhalma látképe .........................................................................................................100

3063. 1938. Pomáz, 3 képes mozaik kl. .................................................................................................100

3064. 1899. Pozsony, liget (sarokkopás) ...............................................................................................100

3065. 1915k. Pozsony, látkép, hajó (sarokkopás) ..................................................................................100

3066. 1915k. Pozsony, Vodricz völgy II. tó (kopott sarkok) .................................................................100

3067. 1900k. Segesvár, városháza és várostorony (kopott sarkok) .......................................................100

3068. 1940k. Siófok, strandrészlet .........................................................................................................100

3069. 1902. Sisak, Ladjarska ulica ........................................................................................................100

3070. 1910k. Sóskút, mészkőbánya amatőr fotó ...................................................................................100

3071. 1914. Szabadka, M.kir. állami tanítóképző intézet ......................................................................100

3072. 1915k. Szabadka, Városi színház az új bérpalotával (foltos) ......................................................100

3073. 1915k. Szabadka, Városháza (kopott sarkok) ..............................................................................100

3074. 1910k. Szatmárnémeti, utcarészlet ..............................................................................................100

3075. 1910k. Szeged, zsinagóga ............................................................................................................100

3076. 1925k. Szekszárd, Vármegyeház .................................................................................................100

3077. 1935k. Szilvásvárad, Pisztrángos-tó (430m) ...............................................................................100

3078. 1916. Tarcsafürdő részlet (bélyeghiány) ......................................................................................100

3080. 1940k. Tápiószele 6 képes mozaik kl. .........................................................................................100

3081. 1932. Aug. 15. Tihany, családi fotó kl. ........................................................................................100

3082. 1917. Visegrád, Duna részlet .......................................................................................................100

3083. 1902. Vízakna, sós-gyógyfürdő ...................................................................................................100
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3084. 1910k. 2 db Vukovár kl. ..............................................................................................................100

3085. 1930k. Zalalövő, utcarészlet ........................................................................................................100

3086. 1903. Zólyom látképe ..................................................................................................................100

3087. 1920k. Hazafias graf. kl. ..............................................................................................................100

Mai Magyarország

3088. 1940k. Balatonudvari 5 képes mozaik kl. ....................................................................................700

3089. 1900k. Beremend, rőfös és vasárú üzlet (törések) .....................................................................1000

3090. 1900. Bp. Szt. György tér (Divald 195.sz.) ...............................................................................1200

3091. 1905-10k. Budapest, 2db kl. Tőzsdepalota, Országos Magyar királyi Zeneakadémia ..............1000

3092. 1910-30. 4 db&nbsp; Budapest Fővárosi Állatkert kl., lovaskocsi, viziló stb. ..........................1000

3093. 1915k. Budapest-Angol Park .....................................................................................................1200

3094. 1930-1940k. 8db Bp. amatőr fotó kl. ...........................................................................................500

3095. 1940k. Budapest Ketter Söröző (IX. ker.) (nyúzott bélyeg) ........................................................800

3096. 1940k. Budapest-Kispest ref. templom és kultúrpalota ...............................................................700

3097. 1905k. Cegléd, Kossuth-szobor ...................................................................................................500

3098. 1905k. Celldömölk, Templom tér ..............................................................................................1200

3099. 1935k. Dömsöd, 3 képes mozaik, közte országzászló .................................................................700

3100. 1920k. 2 db Nagycenk kl. ............................................................................................................200

3101. 1930k. 2 db Nagycenk kl. ............................................................................................................200

3102. 1920k. Pákozd, ref. iskola (kis törés) .........................................................................................1200

3103. 1900k. Pilis Szántó, Orosdy kastély és Pilishegy (enyhe saroktörés) ........................................1500

3104. 1935k. Perkovátz Félix vendéglője, Sopron amatőr fotó kl. (nyúzott bélyeg) ..........................2000

3105. 1940k. Szeged, Izraelita templom, zsinagóga ............................................................................1600

3106. 1940k. 2 db Szentendre kl. ...........................................................................................................200

3107. 1940k. 2 db Szombathely kl. (strand, vasútállomás) .................................................................1200

3108. 1936. Tapolcafő (Pápa) forrás + malomrészlet ............................................................................500

3109. 1900-1930. 3 db Tata-Tóváros kl. ................................................................................................300

3110. 1940k. 2 db Vasvár mozaik kl. ....................................................................................................800

3111. 1930k. Zsadány, Hangya üzlet ...................................................................................................1200

Magyar képeslap tételek

3112. 1900-1930. 48 db magyar városképes lap, történelmi Magyarország területéről (vegyes minőség)

.....................................................................................................................................................6000

3113. 1900-40. 122 db magyar városképes kl. (vegyes minőség) .......................................................4000

3114. 1900-40. 122 db magyar városképes kl. (vegyes minőség) .......................................................4000

3115. 1910-40. 10 db Magyar városképes kl. Balaton, Duna, Tisza stb. ............................................1500

3116. 1910-40k-ig. 14db Budapest híd kl. benne 1 db háborús hídrom kl. lovaskocsi, látképek. (vegyes

minőség) .....................................................................................................................................2400

3117. 1930-40k. 60 db magyar városkép, nagyrészt mai Magyarország .............................................2600

3118. 1938-43. 51 db kl. visszatért területekről (vegyes minőség) .....................................................2000

Felvidék

3119. 1929. Eperjes (Presov) gyógyszertár belső fotó (kopás, törés, beszakadás) ..............................1000

3120. 1939. Komárno kikötő uszályokkal .............................................................................................700

3121. 1940k. 2 db Párkány kl. ...............................................................................................................200
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Kárpátalja

3122. 1940k. Munkács, Horthy Miklós út (saroktörés) .........................................................................600

Erdély

3123. 1940k. Bölön, unitárius templom .................................................................................................700

3124. 1910k. 3 db Daruvár képeslap .....................................................................................................300

3126. 1910k. 3 db Herkulesfürdő kl. .....................................................................................................300

3127. 1940k. Zsibó, Mezőgazdasági Bank ............................................................................................500

Délvidék

3128. 1941. Bácskossuthfalva (Ómoravica) 5 képes mozaik kl. ...........................................................800

3129. 1906. 2 db Pancsova kl. Temes part, Városháza (sarokkopás) ....................................................200

Képeslap tételek

3130. 1905-20k. 3 db vegyes kl. Pécs, vasútállomás, Monaco, trónterem belülről, Lotz Károly:

Homerost ünnepli a Görög nemzet ..............................................................................................600

3131. 1900-1970. kb. min. 800-1000db vegyes képeslap: magyar és külföldi városképek, motívumok,

régiek és újak, vegyes minőségben ..........................................................................................15000

Külföldi képeslapok

3132. 1902. Ausztria, Graz, Deutsches Haus kőnyomatos kl. .............................................................1200

3133. 1915-20k. 1 db Ausztria és 1 db Olaszország kl.  ........................................................................800

3134. 1905k. New York, Battery park (saroktörés) .............................................................................1600

3135. 1902. Svácj, Gorten bei Bern kőnyomatos kl. ...........................................................................1200

3136. Svájc 1905. Bern, újságolvasó medve graf. kl. ..........................................................................1000

3137. 1938. Svájci autóposta fotó kl. .....................................................................................................800

3138. 1910-30. 6 db német kl. + 2 db ajándék képeslap ......................................................................1000

3139. 1915k. 9 db Suez külföldi kl. pl. vasútállomás ..........................................................................2400

3140. 1930k. 3 db külföldi képeslap, Szófia (Bulgária), Temesvár (Románia), Saloniki (Görögország) 

.....................................................................................................................................................1000

3141. 1930k. 4 db külföldi képeslapfüzet (Brüsszel, Krakkó, Strassburg, Firenze) ............................1500

Külföldi képeslap tételek

3142. 1910-40. 100 db vegyes külföldi kl. (vegyes minőség) .............................................................4000

3143. 1910-40. 100 db vegyes külföldi kl. (vegyes minőség) .............................................................4000

3144. 1920k. 10 db külföldi kl. közte Ausztria, Németország, Svájc, Olaszország ............................2000

Motívum képeslapok

3145. 1900. Macskák + béka domborny. graf. kl. (törött) .....................................................................800

3146. 1900. Hölgy graf. kl. ....................................................................................................................800

3147. 1901. Zsolnay porcelán szecessziós graf. lap ............................................................................2400

3148. 1910k. 3 db fiú-lány graf. kl. .......................................................................................................300

3149. 1910k. 7 db férfi-nő graf. kl. ........................................................................................................700

3150. 1910-20k. 7 db kalapos nő graf. kl. .............................................................................................700

3151. 1910-20k. 6 db kalapos nő graf. kl. .............................................................................................600

3152. 1910-20k. 7 db hölgyeket ábrázoló graf. kl. ................................................................................700

3153. 1910-20k. 6 db hölgyeket ábrázoló graf. kl. ................................................................................600

3154. 1910-40. 4 db külföldi közlekedés tematika, hajó, repülő, tank, vonat .....................................1000
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3155. 1915. Miskolc, csizmás graf. kl. ................................................................................................1000

3156. 1917. 9db I. vh. festmény graf. kl. .............................................................................................1500

3157. 1942. Dreher téli sör graf. kl. .....................................................................................................1000

Motívum tételek

3159. 1900-40. 100 db vadászmotívum képeslap (vegyes minőség) ...................................................2800

3160. 1900-40. 104 db motívum kl. főleg ünnepi, húsvét, karácsony stb. (vegyes minőség) .............2000

3161. 1900-40. 104 db motívum kl. főleg ünnepi, húsvét, karácsony stb. (vegyes minőség) .............2000

3162. 1910-40. 94 db vegyes motívum képeslap (vegyes minőség) ...................................................2800

3163. 1910-40. 94 db vegyes motívum képeslap (vegyes minőség) ...................................................2800

3164. 1930-40k. 20 db vegyes graf. kl. (gyermekek, viseletek) ............................................................800

Üdvözlő lapok

3165. 1900k. 4db virágos üdvözlő képeslap ........................................................................................1000

3166. 1900k. 3db ember alakos üdvözlő kl. ........................................................................................1000

3167. 1902. Húsvéti üdvözlet graf. kl. ...................................................................................................500

3168. 1920k. Üdvözlet a Krampusztól ................................................................................................1200

3169. 1939. Újévi üdvözlet (Pauli Ebner) .............................................................................................800

3170. 1930-40k. 80 db vegyes üdvözlő graf. kl. ..................................................................................2400

3171. 1942. Húsvéti üdvözlet (Bozó H8) ..............................................................................................800

Irredenta

3172. 1920k. 2 db irredenta graf. kl. (kis sarokhiba) .............................................................................200

3173. 1925k. Csorba-tó irredenta kl. ...................................................................................................1000

3174. 1925k. Duna, irredenta kl. ..........................................................................................................1000

Katonai témák

3175. 1910k. 6 db Napóleon kl. Waterloo-i csata ..................................................................................600

3176. 1910k. 3 db Német tengerészet kl. .............................................................................................2000

3177. 1915k. 14 db I. vh. kl., közte néhány fotó .................................................................................1500

3178. 1915k. 3 db I.vh. katonai graf. kl. ................................................................................................300

3179. 1915k. I. vh. katonai fotó, vasúti szerelvénnyel (hátul kissé nyúzott a lap) ................................800

3180. 1915k. 3 db Osztrák haditengerészet kl. ....................................................................................2000

3181. 1915k. 3 db külföldi hadihajó kl. ...............................................................................................1000

3182. 1915k. és 1940k. 1 db I.Vh. és 2 db II.Vh. graf. katonai kl. ......................................................1200

3183. 1940k. 3 db II. vh. graf. kl. ........................................................................................................1000

3184. 1942. II. Vh. német katonai lap, 2 db .........................................................................................1000

Uralkodó, politikus

3185. 1900k. A Roosevelt família, fotó kl. ............................................................................................300

Cserkész

3186. 1937. Márton L. cserkész graf. kl. ...............................................................................................500

3187. 1938. 5 db Márton cserkész graf. kl. ............................................................................................500

3188. 1938. 5 db Márton cserkész graf. kl. ............................................................................................500

Pót tételek

3189. 1900-1920k. 48db magyar számolócédula (szép összeállítás, vegyes minőség) .......................4800



Fodor Aukciósház Kft.  Tel: +36 1 354-1234 

1133 Budapest, Pozsonyi út 54..  Fax: +36 1 354 1235 

  E-mail: info@fodoraukcio.hu 

 

Megbízás a …………………………… árverésre 

 

Név: ……………………………………………… Ügyfélszám: ……………… 

Cím: ………….…………………......................…. Telefon: …………..……… 

 

Átvétel módja:              személyesen                 postán   (utánvétel, utalás) 

 

Megbízom a Fodor Aukciósház Kft-t, hogy az alábbiakban felsorolt tételeket a megadott 

maximális licitár erejéig részemre megvásárolja. Az árverési szabályokat ismerem és 

elfogadom. A megvásárolt tételek ellenértékét a számla kézhezvételekor kifizetem. 

 

 

Dátum: ………………………….. Aláírás: …………………………………... 
 

 

Tételszám Ajánlat  Tételszám Ajánlat  Tételszám Ajánlat 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


