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Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 

2020. 

 

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság (3100 Salgótarján, Rákóczi út 40., adószám: 

15720041-2-51, a továbbiakban: Megbízó) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény (továbbiakban: Nvtv.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény 

(továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) 

Korm. rendelet vonatkozó fejezeti alapján – figyelemmel a Megbízó és a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. között SZT-128594 számú 2020.01.31-én megkötött megbízási 

szerződésben foglaltakra – elektronikus árverés keretében értékesíti a Magyar Állam 

tulajdonában és a Megbízó vagyonkezelésében lévő 8 db, az árverési hirdetmény 1. számú 

mellékletét képező lista szerinti szolgálati gépjárműveket. 

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
(a továbbiakban: Megbízó, Eladó, székhely/cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40.,  

adószám: 15720041-2-51)  

megbízása alapján eljárva,  

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

(a továbbiakban: Megbízott, Kiíró, székhely: 1133 Budapest XIII. Pozsonyi út 56.) 

 

elektronikus árverés 

 

keretében a Kiíró által működtetett Elektronikus Aukciós Rendszer (továbbiakban: EAR) útján 

értékesíteni kívánja a Megbízó tulajdonában álló alábbi vagyonelemeket [a továbbiakban: 

Gépjárművek]. 

 

Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a hirdetményben közzétett adatok a Megbízó adatszolgáltatásán 

alapulnak, az árverező az EAR felhasználási szabályzat elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, 

hogy az adatok helytállóságáért a Megbízó a felelős, a Kiíró a felelősségét e körben kizárja. 

 

A Gépjármű tekintetében a Kiíró és a Megbízó kellékszavatossággal nem tartozik. 

Az árverési hirdetményekben a Gépjármű adatainak feltüntetése nem jelenti a vagyontárgy 

tulajdonságainak teljes körű ismertetését a Kiíró, valamint a Megbízó részéről. A megtekintés során az 

árverezők által nem észlelt vagy nem felismerhető rejtett hibákért, a Gépjármű műszaki és esztétikai 

állapotáért, esetlegesen előforduló vélt vagy valós hiányosságaiért a Kiíró és a Megbízó felelősséget 

nem vállal. 

 

Az árverésre kerülő Gépjárművek leírása: 

 

Jármű gyártmánya, típusa Jármű kategóriája Forgalmi rendszám 

Volkswagen T4 1.9D mikrobusz GTK677 

Volkswagen T4 mikrobusz IFY892 

Opel Vivaro 2.0 CDTI mikrobusz KSR405 

Opel Vivaro 2.0 CDTI mikrobusz KSR538 

Opel Astra H 1.6 személygépkocsi MFR215 

Opel Astra H 1.6 személygépkocsi MFR224 

Opel Astra H 1.6 személygépkocsi MFR715 

Opel Astra H 1.6 személygépkocsi MFR910 
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A gépjárművek a jelen árverési hirdetmény megjelentetésének időpontjában per-, teher- és 

igénymentesek. 

 

A Kiíró az árverésre kerülő Gépjármű rendelkezésre álló további adatait – ideértve a 

Gépjárműről készített képfelvételeket – az EAR felületén, a világhálón folyamatosan elérhető 

https://e-arveres.mnv.hu/ hivatkozási helyen teszi közzé. Az árverésre kerülő Gépjárművekre 

kizárólag elektronikus úton lehetséges árverezni.  

 

Az EAR felületéhez árverezőként csatlakozhat az  

- a személy, vagy 

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 

szervezet, amely, vagy amelynek képviselője  

az ügyfélkapun azonosítható, a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást megadja, és az 

EAR felhasználási szabályzatában foglaltakat elfogadja. 

 

Az elektronikus árverésre vonatkozó legfontosabb információk: 

 

Árverés kezdetének időpontja: 2020.12.14. 07.00 óra 

Árverési biztosíték átutalásának határideje: 2020.12.22. 16:00 óra 

Licit időszak kezdete: 2020.12.24. 08:00 óra 

Árverés lezárásának (licitnapló lezárásának) időpontja: 2020.12.30 21:00 óra 

Megtekintés időpontja 2020.12.16. 09:00-tól  

2020.12.16. 15:00-ig 

Ajánlati kötöttség időtartama: az adásvételi szerződés létrejöttéig, 

de legkésőbb a végleges 

eredményhirdetést követő 60 napig 

  

* Az árverésen a licitálás az EAR felhasználási szabályzatban rögzítettek szerint történik. A kikiáltási ár ÁFA tartalmára 

vonatkozóan az EAR felhasználási szabályzata III.5.5. pontja vonatkozik. 

 

A Gépjármű személyes megtekintésére az érdeklődők részére a Megbízó az árverést megelőzően az 

árverési hirdetményben meghatározott helyen és időben lehetőséget biztosít. A megtekintés esetleges 

elmaradásából vagy nem megfelelő megszervezéséből eredő károkért a Kiíró felelősséget nem vállal. 

 

A Kiíró az árverésre jelentkezőknek az árverésen történő részvétel feltételeként árverési biztosíték 

megfizetését írja elő. Az árverési biztosíték befizetésére a pénzkezelés biztonsága érdekében csak 

átutalással kerülhet sor. 

 

Az árverési biztosítékot az árverésen való részvétel feltételeként az árverezőnek az MNV Zrt. 
Megbízásos Aukciós Számla nevű 10032000-01800229-20000002 számú letéti számlájára a fent 

megadott befizetési határidőig kell átutalással teljesíteni. Az árverési biztosíték megfizetése akkor 

minősül teljesítettnek, amikor a Kiíró ezen számláján az jóváírásra került. 

 

Az átutalási közlemény rovatba kérjük feltűntetni a biztosíték befizetési azonosítóját! A 

biztosíték befizetési azonosító kizárólag bejelentkezés után, adott árverés adatlapján generálható. 

Bármely árverésen való részvételhez egyedi biztosíték befizetési azonosító szükséges. Az árverező az 

azonosító létrehozásakor választja ki, hogy saját nevében vagy meghatalmazottként kíván licitálni. 

Később nincs erre lehetőség! 
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A Kiíró felhívja az árverezők figyelmét, hogy a Megbízó adásvételi szerződésben rögzítésre kerülő 

módon történő elállása esetén, a Vevő által fizetendő meghiúsulási kötbér összege megegyezik az 

árverési biztosíték összegével. Azaz a Megbízó adásvételi szerződésben rögzítettek szerint történő 

elállása esetén, a Vevő által korábban megfizetett árverési biztosíték összege meghiúsulási kötbérként 

visszavonhatatlanul a Megbízót illeti. 

 

Az árverezők elektronikus nyilvántartásába bejegyzett árverező az elektronikus árverési hirdetmény 

közzétételét követően, az árverés licitidőszakának kezdőidőpontjától, az árveréshez tartozó licitnapló 

lezárásáig azonosítójának, valamint a vételi ajánlat összegének megadásával elektronikus úton vételi 

ajánlatot tehet az értékesíteni szánt vagyontárgyra. Az elektronikus árverésen csak az az árverezők 

elektronikus nyilvántartásába bejegyzett (regisztrált) személy vehet részt, aki vagy amely nem áll a 

kizárás hatálya alatt. 

 

Az árverés során tett vételi ajánlat nem vonható vissza és az árverező ajánlati kötöttsége az 

adásvételi szerződés létrejöttéig, de legkésőbb a végleges eredményhirdetést követő 60 napig, 

vagy az árverés eredménytelenné nyilvánításáig áll fenn. 

 

A jelen Hirdetményben foglaltakon túl az EAR felhasználási szabályzata tartalmazza a licitálás 

szabályait. 

 

Kiíró tájékoztatja az árverezőket arról, hogy az adásvételi szerződés megkötése, a vételár megfizetése, 

a Gépjármű birtokának átruházása az árverési hirdetményben rögzített kereteken belül, a Kiírótól 

függetlenül, a Megbízó és a nyertes ajánlattevő megállapodásának megfelelően történik. 

 

A szerződéskötés feltételei 

 

A nyertes árverező köteles az árverés tárgyának végleges eredményhirdetését követő vagy a Megbízó 

szerződéskötésre felhívó levelének kézhezvételétől számított 30 napon belül a szerződést megkötni. 

 

A nyertes árverező – elővásárlási jog, valamint harmadik személy hozzájárulási kötelezettsége 

fennállása esetén – amennyiben az elővásárlásra jogosult nem élt vételi szándékával vagy a szükséges 

harmadik személy hozzájárulása rendelkezésre áll, köteles a szerződést a Megbízó szerződéskötésre 

felhívó levelének kézhezvételétől számított 30 napon belül megkötni. 

 

A jogi és természetes személyek részére előírt szerződéskötési kötelezettségek 

 

Megbízó az adásvételi szerződéskötés feltételeként az EAR felhasználási szabályzat VII. 12. pontjában 

előírt dokumentumokat és nyilatkozatokat írja elő. 

 

A vételár megfizetésével kapcsolatos információk 

 

Az adott Gépjármű vételára – az árverési biztosítékon felüli rész – egy összegben, átutalással fizethető 

meg a szerződés megkötését megelőzően a Megbízó Magyar Államkincstárnál vezetett 10048005-

01451643-00000000 számlaszámára. Megbízó a vételárat akkor tekinti megfizetettnek, ha jóváírásra 

kerül a fenti számlaszámán. Az átutalás során a közlemény rovatban a „gépjárműárverés” szöveget és 

az árverési vevő nevét, valamint az árverezett jármű/járművek rendszámát kell feltűntetni. 

 

A birtokátruházás folyamata 

 

A Megbízóval kötött adásvételi szerződésben rögzítetteknek megfelelően, a vételár megfizetését 

követően.  
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A Megbízó és a Kiíró kéri, hogy a Gépjármű állapotáról az árverésen történő részvételt 

megelőzően megfelelő körültekintéssel tájékozódjanak, és ajánlataikat ennek alapján tegyék 

meg, továbbá a szerződéskötéshez szükséges igazolások beszerzéséről úgy gondoskodjanak, hogy 

azok a szerződéskötés előírt időpontjára rendelkezésre álljanak.  

 

A Kiíró tájékoztatja az árverezőket arról, hogy a Megbízó írásbeli utasítása esetén jogosult az árverést 

a Felhasználási Szabályzat VII.3. pontja szerint eredménytelenné nyilvánítani. 

 

 
Az Kiíró az elektronikus árverés során felmerülő, az EAR használatával kapcsolatos technikai és egyéb 

kérdésekben telefonos, illetve elektronikus levelezés útján nyújt segítséget az alábbi elérhetőségeken: 

+36-1/467-55-67 munkanapokon 9:00-22:00 között), e-arveres@mnv.hu 

 

 

 

Melléklet:  

1. számú melléklet: Árverési tételek (táblázat az értékesítendő gépkocsik paramétereiről) 

 

 

 

Salgótarján, 2020. december 11.  

 

 

                   Angyal Andrea r. ezredes 

          gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40.; 3101 Salgótarján, Pf.:130. 

Telefon: +36 (32) 411-255, 30-02; Fax: +36 (32) 411-255, 30-04 

E-mail: nogradmrfk@nograd.police.hu 
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1. számú melléklet: Árverési tételek (táblázat az értékesítendő gépkocsik paramétereiről) 

2.  

 

# 
Forgalmi 

rendszám 
Gyártmány, típus Járműkategória 

Futásteljesítmény 

(km) 

Gyártási 

év 
Megjegyzés Kikiáltási ár  

Árverési 

biztosíték 

1 GTK677 Volkswagen T4 1.9D mikrobusz 386.163 1998 

Karosszéria sérült, korrodált. Motor füstöl, magas 

olajfogyasztás. Belsőtér sérült, törött, szakadt kárpit. 

Akkumulátor hibás.  

550 000 Ft 50 000 Ft 

2 IFY892 Volkswagen T4 mikrobusz 318.421 2002 
Karosszéria sérült, korrodált. Belsőtér sérült, törött, 

szakadt kárpit. Akkumulátor hibás.  
900 000 Ft 50 000 Ft 

3 KSR405 
Opel Vivaro 

2.0 CDTI 
mikrobusz 419.407 2007 

Karosszéria sérült, korrodált. Belsőtér sérült, törött, 

szakadt kárpit. Akkumulátor hibás.  
1 200 000 Ft 100 000 Ft 

4 KSR538 
Opel Vivaro 

2.0 CDTI 
mikrobusz 357.914 2007 

A gépjármű rendőri jelzettel és megkülönböztető 

jelzéssel ellátott volt.Karosszéria sérült, korrodált. 

Belsőtér sérült, törött, szakadt kárpitok, hiányzó 

műanyag panelek. Fék, futómű, motor, akkumulátor 

hibás.  

800 000 Ft 50 000 Ft 

5 MFR215 Opel Astra H 1.6 személygépkocsi 243.373 2012 

A gépjármű rendőri jelzettel és megkülönböztető 

jelzéssel ellátott volt. Sebességváltó zúg, 

klímakompresszor és akkumulátor hibás. Karosszéria 

sérült. Belsőtér sérült, törött, szakadt kárpitok, hiányzó 

műanyag panelek. Sérült, szakadt üléshuzat.  

400 000 Ft 50 000 Ft 

6 MFR224 Opel Astra H 1.6 személygépkocsi 220.270 2012 

A gépjármű rendőri jelzettel és megkülönböztető 

jelzéssel ellátott volt. Motor és vezérlés, valamint az 

akkumulátor hibás. Karosszéria sérült. Belsőtér sérült, 

törött, szakadt kárpitok, hiányzó műanyag panelek. 

400 000 Ft 50 000 Ft 

7 MFR715 Opel Astra H 1.6 személygépkocsi 219.475 2012 

A gépjármű rendőri jelzettel és megkülönböztető 

jelzéssel ellátott volt. Motor és elektronika (generátor és 

kapcsolódó vezetékek összeégtek), valamint az 

akkumulátor hibás. Karosszéria sérült, korrodált.  Sérült 

első szélvédő. Az akkumulátor hibás. Belsőtér sérült, 

törött, szakadt kárpitok, hiányzó műanyag panelek.  

400 000 Ft 50 000 Ft 

8 MFR910 Opel Astra H 1.6 személygépkocsi 219.393 2012 

A gépjármű rendőri jelzettel és megkülönböztető 

jelzéssel ellátott volt. Motor és vezérlés, valamint az 

akkumulátor hibás. Karosszéria sérült, korrodált.  Alsó 

burkolóelemek hiányoznak. Belsőtér sérült, törött, 

szakadt kárpitok, hiányzó műanyag panelek.  

400 000 Ft 50 000 Ft 
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