
 Cím: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út. 1-3 postacím: 5601, Pf.: 124 

telefon: (06-66) 441-139 fax: (06-66) 523-741 e-mail: seresi@bekes.police.hu 

 
BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 2019. szeptember 3. 11:00 órakor megtartásra kerülő 

árverésével kapcsolatban 

 

 

SZEMÉLYI AZONOSSÁG IGAZOLÁSA 

Az árverési hirdetményben rögzítetteknek megfelelően az árverésen vételi ajánlatot tenni személyesen 

vagy írásos meghatalmazással lehet.  

Az árverésen a személyi azonosságot igazolni kell. 

A személyi azonosság igazolására alkalmas iratok, melyeket az árverésre történő jelentkezéskor be kell 

mutatni: 

 természetes személy esetén érvényes személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány és 

lakcímkártya. 

 cégek esetében a cég képviseletére való jogosultságot cégkivonattal kell igazolni. 

 egyéb jogi személyek esetén a bírósági nyilvántartásba vételről szóló okirat másolata vagy 

bírósági igazolás a képviseleti jogosultságról. 

 egyéni vállalkozók esetén egyéni vállalkozói igazolvány, vagy az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásából kinyomtatott kivonat. 

 

Cégek esetében, ha nem a cég képviseletére jogosult vesz részt az árverésen, a személyi azonosság 

igazolása során a meghatalmazott személyes okmányai és a meghatalmazás mellett be kell mutatni a 

cégkivonaton felül a meghatalmazó eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát is. 

 

Teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás: 

(1) Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha 

a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, 

b)[1] két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük 

írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú 

aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és - ha törvény eltérően nem rendelkezik - lakóhelyét, ennek 

hiányában tartózkodási helyét olvashatóan is fel kell tüntetni, 

c) az okirat aláírójának aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíró vagy közjegyző hitelesíti, 

d) az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkozó szabályok szerint 

megfelelően aláírja, 

e)[2] ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével 

bizonyítja, hogy az okirat aláírója a más által írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű 

aláírásának ismerte el, 

f) az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott 

biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy 

rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el, 

g) az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett 

dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti, vagy 
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h) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, ahol a 

szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli és a személyhez 

rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján 

hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást 

elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt 

legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel 

látja el. 

(2) Ha az okirat aláírója nem tud olvasni, illetve nem érti azt a nyelvet, amelyen az okirat készült, csak 

akkor jön létre teljes bizonyító erejű magánokirat, ha magából az okiratból kitűnik, hogy annak tartalmát 

a tanúk egyike vagy a hitelesítő személy az okirat aláírójának megmagyarázta. 

 

 

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.)  

Állami vagyont értékesíteni csak magánszemély vagy átlátható szervezet részére lehet, a Békés Megyei 

Rendőr-főkapitányság az átláthatóságot az árverésen benyújtott átláthatósági nyilatkozat és a cégadatok 

alapján nyertesség esetén a szerződéskötést megelőzően ellenőrzi, szerződéskötésre csak átlátható 

szervezettel kerülhet sor. 

 

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 nyertesség esetén 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 

http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
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- 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.  

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.  

 

 

FIGYELEM: AMENNYIBEN A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ ELLENŐRZÉSEK 

ALAPJÁN KIDERÜL, HOGY A NYERTES ÁRVEREZŐ NEM TELJESÍTI VALAMELYIK 

FELTÉTELT (KÖZTARTOZÁSMENTESSÉGÉT NEM IGAZOLJA, NEM ÁTLÁTHATÓ 

SZERVZET, MNV ZRT.-VEL SZEMBENI TARTOZÁSA VAN), NEM KERÜLHET SOR A 

SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE, ÉS A NYERTES ÁRVEREZŐ ELVESZÍTI A BEFIZETETT 

30.000 FT ÖSSZEGŰ ÁRVERÉSI BIZTOSÍTÉKOT.  

 

 

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. 

 

 

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. §. 

 


