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Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 

Gazdasági Igazgatóság 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. augusztus 27. 11:00 órakor megtartásra kerülő 

árverésével kapcsolatban 

 

Az árverési hirdetmény tartalmazza, hogy az árverésen nem tehet ajánlatot, nem lehet árverező, 

aki 

1. nem átlátható szervezet, vagy  

2. nem minősül köztartozásmentes adózónak, vagy  

3. az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással rendelkezik.  

 

Igazolás módja: 

 

Átláthatóság: 

 

A magánszemélyek vonatkozásában az átláthatóságot nem kell vizsgálni, így ezzel kapcsolatban a 

természetes személy árverezőnek nincs teendője. 

 

A szervezeteknek (cégeknek, gazdálkodó szervezeteknek, intézményeknek, alapítványoknak, egyéni 

vállalkozóknak stb.) büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk az árverésre történő 

jelentkezéskor átláthatóságukra vonatkozóan. (A kitöltendő nyilatkozatot a helyszínen biztosítjuk, illetve 

„Átláthatósági nyilatkozat” címmel az iratanyag mellékleteként csatolva.) 

 

Köztartozás mentesség: 

 

Az árverésre történő jelentkezéskor mindenkinek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell 

arra vonatkozóan, hogy köztartozásmentes. A kitöltendő nyilatkozatot szintén a helyszínen biztosítjuk 

(illetve az iratanyag mellékleteként „NYILATKOZAT-cég” és „NYILATKOZAT-magánszemély” 

címmel csatolva), amelyen az árverezőnek fel kell tüntetnie, hogy szerepel-e a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) köztartozásmentes adózói adatbázisban.  

(A NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés nem automatikusan történik, a 

köztartozásmentes adózó a NAV honlapján található KOMA nyomtatvány segítségével ingyenesen 

kérelmezheti ügyfélkapun keresztül, a NAV honlapján útmutató is található - 
http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes  

Annak a magánszemélynek, vagy szervezetnek aki/amely a NAV köztartozásmentes adózói 

adatbázisában szerepel, nincs további teendője, az adatbázisban való szereplést a szerződéskötést 

megelőzően a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság ellenőrzi. 

Amennyiben 

- a jármű értéke a 100 ezer forint egyedi bruttó forgalmi értéket (becsült értéket, azaz kikiáltási árat) 

eléri, és 

- és a nyertes árverező nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban, legkésőbb a 

vételár kifizetésekor, illetve a szerződés aláírásakor a NAV által kiadott, 30 napnál nem régebbi 

közokirattal kell igazolnia köztartozás mentességét. 

A NAV a köztartozás mentességről szóló közokiratot illetékmentesen kiállítja.  

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
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Akik elektronikus bevallásra kötelezettek, csak elektronikusan, ügyfélkapun keresztül kérhetik az 

igazolás kiállítását, az ügyintézési határidő 6 nap. 

Akik nem elektronikus bevallásra kötelezettek, személyesen is kérhetnek köztartozásmentes igazolást a 

NAV ügyfélszolgálatán. 

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: MNV Zrt.) szembeni kötelezettség: 

 

Az árverésre történő jelentkezéskor mindenkinek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell arra 

vonatkozóan, hogy az MNV Zrt.-vel szemben nincs lejárt tartozása. A kitöltendő nyilatkozatot a 

helyszínen biztosítjuk (illetve az iratanyag mellékleteként „NYILATKOZAT-cég” és „NYILATKOZAT-

magánszemély” címmel csatolva). 

A nyilatkozat valóságtartalmát a nyertes árverezők vonatkozásában az MNV Zrt. ellenőrzi az árverést 

követően. Az ellenőrzés eredményéről a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságot tájékoztatja, melyről a 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság a nyertes árverező részére értesítést küld. A tartozásra vonatkozó 

nemleges értesítés esetén a nyertes árverezőnek az értesítés kézhezvételét követő 8. munkanapig meg kell 

fizetnie a vételárat átutalással vagy előzetes egyeztetés alapján készpénzben, ezután kerül sor a szerződés 

megkötésére és a gépjármű átadására.  

 

Csatolt nyilatkozatok: 

 

Cégek számára: 

1. NYILATKOZAT – cég 

2. Átláthatósági nyilatkozat 

 

Magánszemélyek számára: 

1. NYILATKOZAT – magánszemély 

 

Az árverező a fenti nyilatkozatokat az árverésre kitöltve magával is hozhatja. 

 

A csatolt nyomtatványok szerkeszthető formátumban is letölthetők az MNV Zrt. holnapjáról: 

www.mnvzrt.hu / Pályázatok / Felhívások, hirdetmények / További üzleti lehetőségek  

link: 
http://www.mnvzrt.hu/felso_menu/palyazatok/uzleti/felso_menu/palyazatok/uzleti/tovabbiuzletilehetosegek/arveres_bmrfk_gepjarmu.html 

 

Teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás: 

A teljes bizonyító erejű magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy 

kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot 

 megtette, illetőleg 

 elfogadta, vagy 

 magára nézve kötelezőnek ismerte el. 

Alaki és tartalmi előírás: 

 a kiállító az okiratot elejétől a végéig kézírással saját kezűleg írta és aláírta (a gépírással vagy 

számítógép segítségével történő írás akkor sem egyenértékű a kézírással, ha az a kiállítótól 

származik) vagy 

 két tanú az okiraton – lakóhelyének (címének) feltüntetése mellett - aláírásával igazolja, hogy a 

kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának 

ismerte el vagy 

 a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van vagy 

 a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták.   

 

Az árverésen történő részvétel követelményei az alábbi jogszabályok alapján kerültek megállapításra: 

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdés. 

- az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 27. §. 

http://www.mnvzrt.hu/felso_menu/palyazatok/uzleti/felso_menu/palyazatok/uzleti/tovabbiuzletilehetosegek/arveres_bmrfk_gepjarmu.html

