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TÁJÉKOZTATÓ 

gépjárművek értékesítéséről 

 

 

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyilvános árverés keretében értékesíti az 1. számú 

mellékletben szereplő, használatból kivont gépjárműveit.  

 

Az értékesítést az Auto Park Maxabo Kft. hajtja végre. 

 

Árverés időpontja:  

2021. augusztus 12. 10:30 óra 

 

 

Az árverés helyszíne: 

1037 Budapest, Bécsi út 254-258.  (Maxabo Használtautó telep, Tesco mellett) 

 

 

Az értékesítésre szánt járművek előzetesen az alábbi időpontokban tekinthetőek meg az 

árverés helyszínén: 

2021. augusztus 04.  9-17 

2021. augusztus 05.  9-17 

2021. augusztus 06.  9-17 

 

 

Az árverés menete: 

Járművek licitálásához előzetes regisztráció szükséges, ennek menete és idő pontja: 

 

2021. augusztus 04.  9-17 

2021. augusztus 05.  9-17 

2021. augusztus 06.  9-17 
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Magánszemélyek regisztrációjához személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása 

szükséges. 

Cégek regisztrációjához Cégkivonat +aláírási címpéldány, ha nem az aláíró regisztrál, akkor 

hivatalos meghatalmazás (tanukkal) az alkalmazott részére (munkaszerződés). Személyi 

igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges. 

A regisztráltak adatai átadásra kerülnek a megbízó szerv részére.    

 

    

A regisztráció során 200.000 Ft árverési kaució fizetendő készpénzben, ennek ellenében 

kerül kiadásra a licit sorszám. Sikeres licitálás esetén a kaució a vételárba beszámít, sikertelen 

licitálás esetén visszajár a regisztráló részére. 

 

Sikeres licitálás esetén a nyertes vételárat 7 napon belül köteles kiegyenlíteni az értékesítés 

lebonyolítója számára az alábbi módon: 

 

 készpénzben az értékesítés helyszínén 

 banki átutalással a következő számlára: AUTO PARK Maxabo Kft.  OTP 11795009-

20012247 (tétel sorszám + rendszám megnevezéssel) 

 

Amennyiben a vételár a fenti határidőig nem kerül kiegyenlítésre abban az esetben, a 

befizetett kaució bánatpénzként tekintendő, és az árverés lebonyolítóját illeti. 

 

 

Az árverés során alkalmazott licit lépcsők: 
 

200 000.- Ft alatti kikiáltási járműnél 

10.000.- Ft  

 

200 000.- Ft feletti kikiáltási járműnél 

50.000.- Ft  

 

A kikiáltási árak a 2007. évi CXXVII., ÁFA tv. 87/b. alapján a személygépjárművek és a 

motorkerékpárok bruttók, áfa mentes, a tehergépjárművek és az autóbusz ÁFA köteles. 

 

A licitálás menete: 

 

Az árverés vezetője ismerteti az értékesítésre felajánlott jármű sorszámát, típusát és kikiáltási 

árát. Ezt követően indul a licit, az adott tételre a licit sorszám felemelésével lehet licitálni. 
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Járművek általános állapota: 

Üzemképtelen sérült, hiányos állapotúak, közúti közlekedésre nem alkalmasak, forgalomból 

kivonva,  kulcsok és egyéb tartozékok hiányosak lehetnek. 

Az RB, RF és RK betűjelű járművek rendszám nélkül kerülnek értékesítésre. 

 

 

 

 

További információval az alábbi személyek szolgálnak: 

 

A lebonyolító részéről: 

 

Jakab Attila                                     

Eperjesi Szabolcs 

Gere Dénes 

06-20-932-4489 (H-P: 9-17)                 

 

A BRFK GI Műszaki Osztály részéről: 

 

Butkai Zoltán r. alezredes, osztályvezető-helyettes  

65-250 

06-20-333-9224                  

butkaiz@budapest.police.hu 

 

 Az értékesítésre szánt járművekről további információ a mellékletben, illetve: 

www. autoparkmaxabo.hu  

 

 

 

Budapest, 2021. július   „      ”. 

  

 

 Szlafkai-Győri Adrienn r. alezredes s.k. 

 osztályvezető   

 

 


