
 

 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 

 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján a Heves 

Megyei Rendőr-főkapitányság 2019. szeptember 17.-én 10:00 órakor Eger, Eszterházy tér 2. sz. 

alatt nyilvános árverés útján,  

egyenként értékesíti az alábbi forgalomba helyezhető gépjárműveket, illetve 

segégmotorkerékpárt: 

sorszám 
forgalmi 

rendszám 
gyártmány-típus 

futásteljesítmény 

(km)  
évjárat 

kikiáltási 

bruttó alapár 

(Ft.) 

1 MFR-880 Opel Astra H 1,6 204895 2012 130.000 

2 MFR-184 Opel Astra H 1,6 204669 2012 210.000 

3 MFR-189 Opel Astra H 1,6 208417 2012 280.000 

4 IAM-116 Opel Astra G 1,6 Club Caravan 336866 2002 40.000  

5 MFB-220 Opel Astra H 1,6 301083 2012 200.000 

6 MFB-221 Opel Astra H 1,6 206743 2012 270.000 

7 KTL-162 Nissan Pathfinder 2,5 DCI 205557 2007 570.000 

8 KWJ-283 Ford Transit 2,2 TDI 213046 2007 420.000 

9  Yamaha FJR 1300 mkp. 28991 2007 150.000 

10  Aprilia Sportcity smkp. 2117 2009 40.000 

 

 

A gépjárművek per-, teher-, és igénymentesek. A járművek az árverés helyszínén, az árverés előtti 

napon, azaz 2019. szeptember 16.-án 10:00-12:00 óra között tekinthetők meg előzetes 

bejelentkezés alapján. 
 

Az árverés időpontja: 2019. szeptember 17.-én 10:00 óra  

Regisztráció:    08:00 órától az árverés helyszínén 

 

A jelentkezés feltételei:  

 

Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A 

meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.  

Az árverésen történő részvételi jogosultságot jelentkezéskor igazolni kell a személyazonosság 

igazolására alkalmas irattal, valamint gazdálkodó szervezetek ill. más szervezetek nevében történő 

részvétel esetén eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány és 30 napnál nem régebbi 

hiteles cégkivonat – amennyiben azzal még nem rendelkezik, akkor – cégbejegyzés iránti kérelmének 

cégbírósági lajstromszámmal ellátott példányával, illetve bírósági nyilvántartásba vételről szóló 

okirattal,  ill.  ezekkel egyenértékű okirattal. 

Az árverésre jelentkezőnek a helyszínen készpénzben árverési biztosítékot (bánatpénz) kell befizetnie, 

melynek összege árverési tételenként 30.000. Ft. A nyertes árverező esetében az árverési biztosíték a 

vételárba beszámításra, a nem nyertes árverezők részére az árverés napján visszafizetésre kerül.  



A nyertes árverező a vételárat az adás-vételi szerződés megkötése előtt az árverés napján 14:00 óráig 

készpénz-átutalási megbízáson köteles befizetni, mely befizetés igazolásáról szóló feladóvevény 

bemutatása a szerződés megkötésének feltétele.  Amennyiben a nyertes árverező az előírt határidő alatt 

a szerződést neki felróható okból nem köti meg vagy a teljes vételárat nem fizeti meg, úgy kell 

tekinteni, hogy a jogügylettől visszalépett. Ilyen esetben a befizetett árverési biztosítékot elveszti és 

felelős a szerződéskötés meghiúsulásából az árvereztetőt ért károkért, továbbá viselni köteles az 

árvereztető ebből fakadó költségeit. 

Az árverés közjegyző jelenlétében történik. Az árvereztető az árverés megkezdésekor ismerteti az 

árverés részletes feltételeit.  

 

Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot. 

 

Árvereztető fenntartja a jogát arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés megkezdése előtt 

visszavonja, valamint az árverési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

Az árverési eljárásról, valamint az értékesítésre kerülő gépjárművekről további felvilágosítás az alábbi 

elérhetőségeken kérhető: 

Besenyei János a 06-20-201-2218 és Tóth Sándor a 06-30-903-8989 telefonszámon. 


