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A jótékonysági esemény célja

a shakespeare estély missziója a karitativitás. Patinás opera
házunk színpada a Plácido Domingo fellépésével meg ko ro
názott főműsor után aukció színterévé válik. e helyszínen, 
árverésünk által vendégeink hozzájárulhatnak a közös célhoz, 
és hozzásegíthetik az országos Mentőszolgálatot egy mentő
autó megvásárlásához. 

az idén 68 éves országos Mentőszolgálat európában egyedül
álló módon, országosan egységes, állami szervezetként végzi 
nélkülözhetetlen tevékenységét. Legfontosabb feladata az élet
mentés, emellett olyan betegszállításokat is végez, ahol a beteg 
állapota miatt sürgős segítségre van szükség, illetve ahol út 
közben is beavatkozások, vizsgálatok szükségesek. a szerve
zet különleges értéke, hogy egységes irányítási rendszer alatt, 
egységes járműparkkal és felszereltséggel látja el feladatát. nem 
csak a vállalt cél, hanem a szakmai munka színvonala is értéket 
képvisel, hiszen a mentőorvosok mellett a világon egyedülálló 
rendszer szerint képzett mentőtisztek és szakképzett mentőápo
lók vesznek részt a gyógyításban. a közel 8000 mentődolgozó 
750 mentőegységgel, 253 mentőállomáson évente több mint 
1,1 millió betegnek nyújt segítséget.

Országos Mentőszolgálat Alapítvány

1182 budapest, királyhágó u. 70.

Mobil: +36209608000

Médiakontakt: +36703843926

email: mentoalapitvany@mentoalapitvany.hu

Levelezési cím: 1704 budapest Pf.: 131

bankszámlaszámaink:

CIB Bank:

107006084989110251100005

Citi Bank:

1080000768164029

Erste Bank:

116000060000000012819764

Adószámunk: 

18252831243

Az árverés vezetője és szakmai partnere

Winkler nóra a művészeti élet sok területén aktív. aukciós 
szakember, kulturális estek vezetője, könyveket, kiállításokat 
ajánl népszerű felületeken, és a legfontosabb kortárs irodalmi 
díj stratégiai tanácsadója. alapítása óta vezeti a bátor tábor 
nemzetközi kortárs jótékonysági aukcióját, a rett szindróma 
alapítvány és a civil Licit árveréseit.
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Felajánlott tételek

1. tétel

exkluzív bepillantási lehetőség az évad legpompásabb esemé

nyére, személyre szóló fogadással

Belépő 2 fő részére a Csillagóra Gálaestre

értéke: pénzben nem kifejezhető, kizárólag aukciónkon elérhető

kikiáltási ára: 20.000 Ft

a Magyar állami operaház 2016. június 29én az erkel színházban 

az évad legemlékezetesebb pillanatait szemlézi. a legnagyobb 

sikerek, a legsikeresebb nagyságok és a legígéretesebb fiatalok 

lépnek itt színpadra. kiderül, ki birtokolja a következő évad

ban a három kamaraénekes és az egyetlen étoile címet. Legyen 

részese ennek a kivételes évadzáró estének, melynek szünetében 

exkluzív fogadásra várjuk Önt!

Felajánló: Magyar Állami Operaház

2. tétel

különleges bor, nagy kiszerelésben 

Sauska Cuvée 7 Siklós 2011 bor

értéke: 150.000 Ft

kikiáltási ára: 50.000 Ft

balthazar típusú palackméret, benne 12 liternyi, azaz 16 normál 

palack bor. Üde, élénk, pirospozsgás. illatában finom hordó

aromák, cseresznye, ribizli és csipkebogyó.  a merlot (73%) 

áradó gyümölcsei és a cabernet franc (27%)  gazdag fűszeres

sége tökéletesen harmonizál. sok meglepetést tartogat még, 

rengeteg ideje van.

Felajánló: Zsidai Gasztronómiai Csoport  



3. tétel

királyi különbejárat és hajnalig tartó kalandozás az operában

Részvétel 2 fő számára a European Opera Days opera-

házi programján

értéke: pénzben nem kifejezhető, kizárólag aukciónkon elérhető

kikiáltási ára: 20.000 Ft

a Magyar állami operaház 2015 tavaszán csatlakozott európa 

napjához, melynek keretében európai operaházak különleges 

programokat szerveznek az operarajongók számára. a résztve

vők 2016. május 7én az esti előadás után lépnek a már sötétbe 

burkolózó épületbe, ahol egyegy produkció jelmezébe öltözve 

kell teljesíteniük az éjszakai kvíztúra követelményeit. Lesz élmény, 

izgalom, ének, zene és tánc bőven – izgalmak hajnali 6 óráig.

e tételünk tulajdonosai emlékezetes éjszakájuk során különleges 

bánásmódban részesülnek; a mindig zárt királyi páholyt is 

kipróbálhatják! 

Felajánló: Magyar Állami Operaház 

4. tétel

az angol királynő kedvence

Viktória mintás, arannyal díszített váza

értéke: 150.000 Ft

kikiáltási ára: 48.000 Ft

szerte a világban töretlen a sikere a Herendi Porcelánmanu

faktúra Viktória, angol királynőről elnevezett mintájá

nak. a jótékonysági árverésünkre felajánlott porcelánváza 

különleges darab. formája modern, helyzete pedig igencsak 

stabil; oroszlánkörmeit ráadásul 24 karátos arany díszíti. 

Felajánló: Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.



5. tétel

belépő a kulisszák misztikus világába

Egy teljes nap végigkísérése az Operaház választott 

szakterületén 2 fő részére 

értéke: pénzben nem kifejezhető, kizárólag aukciónkon 

érhető el

kikiáltási ár: 20.000 Ft

az operaház kulisszák mögötti világa mindig is titkokkal és 

misztériummal övezett zárt világ volt, mely most két szerencsés 

előtt felfedi rejtelmeit. a vállalkozó kedvűek egy teljes munka

napot tölthetnek az általuk választott területen. jelmeztár? 

Díszlettár? szcenika? Világítási tár? balett? énekkar? Vagy inkább 

a kottatár? a tétel tulajdonosai előtt bármelyik ajtó megnyílik.

Felajánló: Magyar Állami Operaház

6. tétel 

egy csillogó, bohém díva 

Bartha Katalin: Karneváli királynő, 2015. 90x90 cm, 

akril, 1500 Swarovski–kő

értéke: 1.300.000 Ft

kikiáltási ára: 200.000 Ft

bartha katalin festőművész képei egy gyönyörű ékszerkollekció 

darabjaira emlékeztetik a szemlélőt. fényes, metálos hatású 

képeit válogatott swarovskikristályokkal díszíti, egyedülálló, 

új formában felhasználva a csillogó köveket. a képek letisztult, 

elegáns atmoszférában érvényesülnek leginkább, mintegy 

felékszerezve környezetüket. akril és drágakövek, e két anyag 

ötvözete teszi egyedivé művészetét. bátran játszik a színekkel, 

mindemellett végtelen elegancia tölti meg alkotásait. ahogy 

személyiségében, úgy képeiben sincs nyoma a pesszimizmus

nak. 90x90cmes vászon alapra készült, akril festmény.

a festményen közel 1500 db swarovskikő található. 

Felajánló: Bartha Katalin festőművész



7. tétel

Mindig az elsők között

Bérlet a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház 

2016/17-es évadának premier-előadásaira

értéke: 250.000 Ft

kikiáltási ára: 100.000 Ft

az egyelőre még titkos évad legkiemelkedőbb előadásaira 

szóló bérlettel a Magyar állami operaház garantált kultúr

élményt biztosít 2 fő részére 2016 őszétől 2017 júniusáig. 

Felajánló: Magyar Állami Operaház

8. tétel 

briliáns nyakék

Egyedi ékszer, 18 karátos sárga, és fehér arany, 

45,8 g valamint 0,18 ct top wesselton minősítésű, 

első osztályú briliánsra csiszolt gyémánt,  

2 db természetes igazgyöngy

értéke: 1.500.000 Ft

kikiáltási ára: 300.000 Ft

rónai alexandra ékszertervező által tervezett különleges 

nyakék és nyakpánt kombináció.

Felajánló: Royal Diamonds Ékszerház



9. tétel

egy igazi csemege rajongóknak

Plácido Domingo operajelmeze az aida című 

előadásból

értéke: pénzben nem kifejezhető, kizárólag aukciónkon 

elérhető

kikiáltási ára: 200.000 Ft

Márk tivadar az Aida 1964es színpadra állításakor tervezte az 

előadás látványos jelmezeit. Plácido Domingo 1987ben lépett 

fel az erkel színházban radames szerepében. az emlékezetes 

előadást számos fotó és elragadtatott beszámoló dokumen

tálja. Vigyen magával egy „darabot” e varázslatos világból!

Felajánló: Magánszemély

10. tétel

nézz a napba Domingóval

Tiption Eyeworks designer napszemüveg 

Plácido Domingo bakelitlemezéből

értéke: 300.000 Ft

kikiáltási ár: 55.000 Ft

egyedi napszemüveg, amely Plácido Domingo hanglemezéből 

készült, és az ő arcvonásaira tervezte Hukaya simon. 

a tipton eyeworks csak egyetlen egy darabot készített 

ebből a Magyarországon gyártott, platina szárral ellátott, 

exkluzív díszdobozban tárolt keretből.

Felajánló: Tipton Eyeworks



ÁLTALÁNOS AUKCIÓS FELTÉTELEK

az operaház aukciós katalógusában szereplő tételek az árverés 
előtt megtekinthetők. a leírása és az illusztrációk kizárólag 
azonosításként szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak 
kell – az árverést megelőzően – meggyőződniük az árverési 
tételek állapotáról, és arról, hogy azok megfelelneke a leírás
nak. a katalógusok rendelkezésre állnak az árverést megelőző 
gála ideje alatt, illetve az árverés idejére az árverés hely
színén. az operaház fenntartja a jogot, hogy a katalógusban 
szereplő egyes tételek árverésre bocsátását mellőzze.
árverezni kizárólag az aukció megkezdése előtt átvett licitáló
tárcsával lehet. a vevők a tárcsa átvételével mint rámutató 
magatartással kifejezik, hogy az árverési feltételeket magukra 
nézve kötelezőnek fogadják el.

az árverés vezetője az árverési tételeket a katalógusban 
megjelölt sorrendben élőszóval röviden bemutatja és kihir
deti a kikiáltási árat, az árverési vevők pedig a számozott lici
tálótárcsa feltartásával teszik meg ajánlatukat. Ha a kikiáltási 
árra több vételi ajánlat érkezik, az árverésvezető a licitsávnak 
megfelelően emeli az árat mindaddig, amíg csak egy licitáló 
marad és a leütéssel létre nem jön az adásvétel. Így a tárgy 
vételi jogát leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a leg
magasabb érvényes árajánlatot teszi. a tételek a kikiáltási ár 
alatt nem vásárolhatók meg.

a vevő a Magyar állami operaház részére közvetítői díjat nem 
tartozik fizetni.

Ha a vevő személye az árverés során valamilyen okból nem 
állapítható meg, akkor az aukciós tétel árverezését újra 
lehet kezdeni. a vevők azonban az árverés végén az el nem 
kelt tételek újraárverezését kérhetik. a vevő az árverési tétel 
tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul 
megfizette, és az árverési tételt az operaháztól átvette. a kifi
zetés módja és ütemezése: az árveréstől számított 15 banki 
napon belül vevő az országos Mentőszolgálat alapítvány javára 
átutalja az összeget az alábbi bankszámlaszámok egyikére:

Országos Mentőszolgálat Alapítvány
1182 budapest, királyhágó u. 70.

CIB Bank: 107006084989110251100005
Citi Bank: 1080000768164029
Erste Bank: 116000060000000012819764

az utaláskor a megjegyzésben kérjük feltüntetni: 
Shakespeare Estély

az árverési vevő a tárgyat csak akkor veheti át, ha az árve
réstől számított 15 napon belül kiegyenlítette a teljes vétel
árat. a tárgy átvétele az átutalási bizonylat bemutatásával 
történhet egy későbbiekben leegyeztetett időpontban 
az operaházban, egy exkluzív rendezvény keretében. 
amennyiben a megadott határidőig a vevő a tárgy átvételére 
nem jelentkezik, úgy az operaház fenntartja magának azon 
jogát, hogy az árverési vevő ajánlatát érvénytelennek tekintse. 

a vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondos
kodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és 
felelősségére. ennek elmulasztása esetén az operaház nem 
felel a tárgy sérüléséért vagy elvesztéséért. Ha az árverési 
vevő az árverést követően 6 hónapon belül nem szállítja 
el a tárgyat, úgy azt az operaház  felszólítás után  szabadon 
értékesítheti. az árverési tételek szavatosság nélkül, minden 
hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotukban 
kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.

jelen feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdések
ben a Ptk. paragrafusai az irányadóak. 

az aukción a következő licitlépcsők szerint folyik a leütési ár 
meghatározása:
Licitemelkedés összege (ft):

20.000től 50.000ig: 2.000
50.000től 100.000ig: 5.000
100.000tól 200.000ig: 10.000
200.000tól 500.000ig: 20.000
500.000tól 1.000.000ig: 50.000

14 15



AN EVENING WITH PLÁCIDO DOMINGO

CHARITY AUCTION



A worthy cause

the mission of the shakespeare gala is charity. the stage of the 
historic opera House becomes the scene for an auction follo
wing a gala programme crowned by the appearance of Plácido 
Domingo. During the auction, our esteemed guest can cont
ribute to the mutual cause: enabling the Hungarian national 
ambulance emergency service to purchase an ambulance.

turning 68 this year, the Hungarian national ambulance 
service is unique in europe as it operates nationwide as a cent
ralised, staterun organisation. its most important purpose is 
to save lives, but it also transports the sick and injured need 
of emergency care. Where necessary, paramedics may also 
carry out examinations and provide medical attention while 
in transit. one of the unique merits of the organisation is that 
it is unified under centralised management, which includes 
a standardised fleet and uniform level of equipment. beyond 
its organisational goals, the quality of expert service provided 
is of great value as, in addition to the work of paramedics, 
emergency care workers and ambulance care assistants also 
play an active role in the care process. nearly 8,000 emergency 
care workers and 750 ambulances in 253 ambulance stations 
provide assistance to over 1.1 million patients each year.

National Ambulance Service Foundation

1182 budapest, királyhágó u. 70.

Mobile: +36 20 960 8000

Media contact: +36 70 384 3926

email: mentoalapitvany@mentoalapitvany.hu

Postal address: 1704 budapest, Pf.: 131

bank accounts:

CIB Bank:

107006084989110251100005

Citi Bank:

1080000768164029

Erste Bank:

116000060000000012819764

Tax number: 

18252831243

Auctioneer and professional advisor

nóra Winkler is active in many areas of the arts world. she is 
a professional auctioneer, hosts cultural events, and promotes 
books and exhibitions on popular forums. she is a strategic 
advisor for Hungary’s most important contemporary literary 
prize. since its foundation, she has conducted the charity 
auctions of the bátor tábor charity, as well as the auctions of 
the Hungarian rett syndrome foundation and civil Licit.
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Items For auctIon

Lot 1

exclusive invitation to the most splendid event, with a private 

reception 

2 tickets to the Night of Stars Gala

starting bid: 20,000 HUF

the Hungarian state opera will reflect on the best moments 

of the season past on 29 june 2016 at the erkel theatre. the 

most successful productions, the top performers and the most 

promising youngsters will take to the stage and be presented 

with awards. We will also find out who will carry the title of 

three chamber singers and who will be honoured with the 

one and only étoile.

Contributed by: Hungarian State Opera

Lot 2

Wine speciality in enormous bottle

Sauska Cuvée 7 2011 wine from Siklós

Valued at: 150,000 HUF

starting bid: 50,000 HUF

balthazar wine bottle containing 12 litres or the equivalent of 

16 regular (0.75l) bottles of wine. 

a fresh, lively and crimson wine with an aroma revealing hints 

of oak, cherry, redcurrant and rosehip. the fruity essence of 

the Merlot (73%) and the rich spiciness of the cabernet franc 

(27%) are in perfect harmony. there is more to come from this 

vintage, it should be given plenty of time.

Contributed by: Zsidai Gastronomy Group  



Lot 3

royal treat and adventures at the opera until dawn

2 tickets to the event at the Opera House taking 

place as part of the European Opera Days

starting bid: 20,000 HUF

the Hungarian state opera began its participation in europe 

Day in spring 2015. on this day, european opera houses 

organise special events for opera fans. after the evening’s 

performance on 7 May 2016, the selected participants enter the 

already darkened opera house dressed in costume and make 

their way through a night of games and challenges. there will 

be excitement, fear, joy, songs, music and dance. escape from 

the demons is at 6 am the wouldbe owners of this item also 

get a special treat: the royal box, usually closed to the public, 

open up only for them.

Contributed by: Hungarian State Opera

Lot 4
a favourite of the Queen of england

Queen Victoria Claw-footed Vase 

Valued at: 150,000 HUF

starting bid: 48,000 HUF

this design named after Queen Victoria of england enjoys 

continuing popularity across the globe. this particular Herend 

porcelain item is a unique vase with a modern form and lion 

paws decorated with 24carat gold plating.

Contributed by: Herendi Porcelain Manufactory Zrt.



Lot 5

step inside the mystic world of the backstage

Enjoy an exclusive glimpse into the workings of the 

Opera as you accompany staff through a regular 

working day 

starting bid: 20,000 HUF

the behindthescenes world of the opera has always been 

shrouded in mystery and legend. now, two lucky outsiders 

will be privy to its secrets. the brave volunteers will be able to 

spend an entire working day as an employee of the opera in 

a field of their choosing. functions to choose from: wardrobe, 

props, set, lighting, ballet, chorus, sheet music archive.

Contributed by: Hungarian State Opera

Lot 6

a dazzling, bohemian diva

Carnival Queen 2015, 90x90 cm acrylic painting 

with 1500 Swarovski stones

Valued at: 1,300,000 HUF

starting bid: 200,000 HUF

katalin bartha’s paintings may appear to be pieces from a 

beautiful jewellery collection. the bright, metallic paintings 

are often decorated with individually selected swarovski 

crystals, representing a unique and new setting for the 

glittering stones. bartha’s work is best displayed in a simple, 

elegant environment where it is able to add sparkle to the 

surroundings. the interplay of acrylic resin and precious 

stones makes her work entirely unique. Her works contain not 

even the slightest hint of pessimism, which is a clear reflection 

of her personality.

Contributed by: Katalin Bartha, painter



Lot 7

exclusive invitation to the most splendid event, with a private 

reception 

Valued at: 250,000 HUF

2 subscription packages for premieres of the 2016/17 

season at the Opera House and the Erkel Theatre

starting bid: Ft 100,000

the next season is yet to be announced, but wouldbe 

owners of this item are already rewarded by guaranteed ext

raordinary cultural experience through the most outstanding 

performances between september 2016 and june 2017.

 

Contributed by: Hungarian State Opera

Lot 8

exclusive jewellery

Unique necklace with diamond and pearls 

Valued at: 1,500,000 HUF

starting bid: 300,000 HUF

a unique, 18carat yellow and white gold handmade 

necklace and lanyard combination from jewellery designer 

alexandra rónai. the jewellery weighs 45.8g and is adorned 

with a 0.18carat, top Wesselton cut diamond and decorated 

with two natural pearls.

Contributed by: Royal Diamonds Jewellery House



Lot 10

staring at the sun with Domingo

“Remastered” Vinylize Plácido Domingo Sunglasses 

by Tipton Eyeworks

Valued at: 300,000 HUF 

starting bid: 55,000 HUF

these exclusive sunglasses, which come in their own Limited 

edition box set, have been customdesigned for Plácido 

Domingo’s facial features and are fashioned from his own 

vinyl recording of Verdi’s arias. the premiumquality frames 

are handmade in Hungary from the original vinyl record and 

vintage italian acetate, and are fitted with palladiumplated 

temples, spring hinges and custom templetips. 

Contributed by: Tipton Eyeworks

Lot 9

a real treat to opera fans

Plácido Domingo’s costume from aida 

starting bid: 200,000 HUF

radames costume designed by tivadar Márk for the 1964 

production of Aida, in which Plácido Domingo performed 

at the erkel theatre in 1987.this memorable performance is 

documented through numerous photos and enthusiastic 

reviews. a piece of this magical event can now be taken home.

Contributed by: Hungarian State Opera



GENERAL CONDITIONS OF THE AUCTION

the items for auction may be viewed in the opera House’s 
programme guide before the auction. the descriptions and 
illustrations are only intended to aid in the identification 
of the items, each bidder is responsible for verifying the 
condition of each item and the accuracy of the description. 
the programme guides will be made available at the 
preauction gala and at the site of the auction for its entire 
duration. the opera House reserves the right to withhold any 
items from the auction.

bidding is only allowed with the use of a bid paddle – 
subject to registration with a name and telephone number. 
by accepting the bid paddle, the bidders acknowledge the 
general conditions of the auction and agree to the terms 
therein.

the auction will follow the principles of an english auction. 
the auctioneer will briefly present the auctioned items 
following the same order as the programme guide and 
announce the starting bids. the bidders may then place 
their bids by raising their bidding paddles. if multiple bids 
are placed for the same announced price, the auctioneer 
will raise the price in increments of Huf 10,000 until only 
one bidder remains. the rights of the purchase option are 
then awarded to the bidder who placed the final, valid bid 
on the item. items may not be purchased for less than their 
starting price. 

the buyer is not obligated to pay a buyer’s fee or commission 
to the Hungarian state opera. if, for any reason, the identity 
of the buyer cannot be determined, the item may be subject 
to a reauction. bidders may request a reauction of any 
unsold items at the end of the auction. 

the buyer only receives the rights to the purchase option 
once they have paid the final sale price and taken possession 
of the item from the opera House. Payment method and 
schedule: the buyer shall transfer the amount due to the 
national ambulance service within 15 working days of the 
auction to one of the following accounts:

National Ambulance Service Foundation 
(Országos Mentőszolgálat Alapítvány)
1182 budapest, királyhágó u. 70.

CIB Bank: 107006084989110251100005
Citi Bank: 1080000768164029
Erste Bank: 116000060000000012819764

In your money transfer please use the reference 
“Shakespeare Gala”.

the buyer may only take the item into their possession if the 
purchase price has been paid in full within 15 days. the item 
may be collected at the opera House on presentation of the 
bank transfer receipt at a later date as agreed upon by the 
parties. if the buyer fails to collect the item by the provided 
deadline, the opera House reserves the right to consider the 
winning bid void. 

the buyer is responsible for transportation of the item and 
bears all associated liabilities and costs. the opera House 
does not accept responsibility for any loss or damage 
resulting from the removal and transport of the item. if the 
buyer fails to collect the item from the opera House within six 
months of the auction, the opera House – having provided 
notice on one occasion – will be free to resell the item. the 
auctioned items are sold without warranty in the same 
condition as they are during the auction, including any 
imperfections and deficiencies they may have.

any questions not addressed under these general conditions 
fall under the jurisdiction of the relevant paragraphs of 
the civil code. the resolution of any disputes falls under 
the competence and jurisdiction of the Municipal court of 
budapest.

During the auction, the hammer price is determined by the 
following bid increment (in Huf):
20,000 – 50,000: 2.000
50,000 – 100,000: 5.000
100,000 – 200,.000: 10.000
200,000 – 500,000: 20.000 
500,000 – 1,000,000: 50.000
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