
 

 

NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

 

iktatószám: 12000/2163-  /2018.ált. 

   

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 
 
 

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság (3100 Salgótarján, Rákóczi út 40., a továbbiakban: Kiíró) a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

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

Kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján nyilvános, egyenkénti árverésen értékesíti a Magyar 

Állam tulajdonában és a Kiíró vagyonkezelésében lévő alábbi - gépjárműveket - vagyonelemeket 

(továbbiakban: ingóságok). 
 
 

GÉPJÁRMŰ ÁRVERÉSI LISTA 
 

tételszám gyártmány, típus futásteljesítmény gyártási év kikiáltási ár tételszám gyártmány, típus futásteljesítmény gyártási év kikiáltási ár 

1. Skoda Octavia 342 601 2006 500 000 Ft 29. Suzuki Swift 230 088 2001 60 000 Ft 

2. Skoda Octavia 253 697 2003 100 000 Ft 30. Suzuki Swift 175 221 2002 50 000 Ft 

3. Skoda Octavia 254 429 2003 200 000 Ft 31. Suzuki swift 158 194 1998 80 000 Ft 

4. Skoda Octavia 217 716 2003 200 000 Ft 32. Suzuki Swift 323 686 2002 50 000 Ft 

5. Skoda Octavia 257 145 2003 100 000 Ft 33. Toyota Corolla 288 220 1999 50 000 Ft 

6. Volkswagen Bora 276 842 2002 150 000 Ft 34. Renault Megane 276 031 2007 200 000 Ft 

7. Volkswagen Bora 242 854 2002 150 000 Ft 35. Skoda Octavia 272 547 2007 200 000 Ft 

8. Volkswagen Golf 221 699 1996 50 000 Ft 36. Skoda Octavia 253 495 1998 80 000 Ft 

9. Seat Cordoba 240 811 2007 250 000 Ft 37. Skoda Yeti 138 703 2013 100 000 Ft 

10. Nissan Pathfinder 207 827 2007 700 000 Ft 38. Skoda Octavia 251 408 2006 100 000 Ft 

11. Nissan Pathfinder 221 412 2007 1 000 000 Ft 39. Opel Astra H 90 326 2012 70 000 Ft 

12. Nissan Pathfinder 258 967 2007 600 000 Ft 40. Ford Tranzit 99 520 2007 150 000 Ft 

13. Nissan Pathfinder 197 778 2007 700 000 Ft 41. Opel Astra H 179 439 2012 400 000 Ft 

14. Nissan Pathfinder 225 611 2007 300 000 Ft 42. Opel Astra H 224 943 2012 400 000 Ft 

15. Lada Niva 136 367 2000 50 000 Ft 43. Opel Astra H 231 545 2012 350 000 Ft 

16. Lada Niva 111 179 2000 100 000 Ft 44. Opel Astra H 225 413 2012 350 000 Ft 

17. Lada Niva 155 482 2000 100 000 Ft 45. Opel Astra H 247 585 2012 400 000 Ft 

18. Lada Niva 62 364 2000 120 000 Ft 46. Opel Astra H 255 536 2012 300 000 Ft 

19. Skoda Octavia 308 678 2007 200 000 Ft 47. Opel Astra H 253 107 2012 400 000 Ft 

20. Skoda Octavia 349 841 1998 50 000 Ft 48. Opel Astra H 281 762 2012 400 000 Ft 

21. Skoda Felicia 207 025 1998 30 000 Ft 49. Opel Astra G 283 292 2002 100 000 Ft 

22. Skoda Felicia 114 776 1997 30 000 Ft 50. Opel Astra G 269 679 2002 80 000 Ft 

23. Skoda Felicia 177 033 1998 30 000 Ft 51. Opel Astra F 275 663 2000 20 000 Ft 

24. Volkswagen Bora 277 077 2002 150 000 Ft 52. Opel Astra F 235 707 1997 20 000 Ft 

25. Volkswagen Passat 250 687 1999 100 000 Ft 53. Opel Astra F 217 074 1997 50 000 Ft 

26. Volkswagen Transporter 225 497 1993 50 000 Ft 54. Opel Astra G 260 749 2001 60 000 Ft 

27. Seat Cordoba 218 296 2007 150 000 Ft 55. Opel Astra F 299 103 1998 30 000 Ft 

28. Suzuki Swift 215 209 2003 50 000 Ft 

      

 



 

 

 

 

 

A Kiíró felhívja az árverésen részt venni szándékozókat (továbbiakban: árverező, árverési vevők), 

hogy az ingóságok lehetnek üzemképtelen, sérült, hiányos állapotúak, jelenlegi állapotukban közúti 

közlekedésre alkalmatlanok, forgalomból ideiglenesen kivontak, kulcsok és egyéb tartozékok 

hiányosak lehetnek. A Kiíró kéri az árverezőket, hogy az ingóságok megtekintése során különös 

tekintettel ellenőrizzék a gépjárművek egyedi azonosítóit, alkatrészeinek, tartozékainak meglétét, 

esetleges hiányát. Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az ingóságok állapotát és a 

fellelhető lényeges információkat megismerjék. Ezek tudatában tegyenek vételi ajánlatot, ugyanis az 

ezekből eredő valamennyi kockázat az árverezőt terheli. A Kiíró az árverésen értékesített ingóságok 

tekintetében az ingóságokra jótállást, kellékszavatosságot nem vállal. A vételi ajánlatot ennek 

ismeretében tegyék meg az árverezők. 

 

Az árverés nyilvános és annak lebonyolítására közjegyző jelenlétében kerül sor. Az árverést a Kiíró 

alkalmazottja folytatja le. A Kiíró az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes feltételeit, a 

lebonyolítás rendjét. 

 

Kiíró tájékoztatja az Árverezőket, hogy az árverési hirdetményben szereplő ingóságok per-, igény- és 

tehermentesek. 

 

I. Az árverés helye: 

 

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság, 3131 Sóshartyán lőtér 

 

 

II. Az árverés időpontja: 

 

2018. szeptember 05. (szerda) 10:00 órától 

Árverési regisztráció kezdete: 2018. szeptember 5. (szerda) 08:30 órától 

 

A Kiíró felhívja az árverezők figyelmét arra, hogy az árverés helyszínére történő belépés kontrollált 

módon történik. A ki- és beléptetés maximum 15 percet vesz igénybe. Az árverés helyszínén az 

árverezők csak személyi kísérettel tartózkodhatnak. 

 

 

III.  Az árverésre történő jelentkezés módja, regisztráció, az azon való részvétel feltételei, 

kötelezően benyújtandó dokumentumok: 

 

Az árverésre jelentkezni személyesen vagy meghatalmazott útján, az árverés helyeként megjelölt 

címen, az árverés napján, az árverés kezdetét megelőző 30 perccel korábban lehet. 

 

Az árverezők sorszámot kapnak, amely alapján folyamatosan történik az árverésen való részvételre 

jogosító regisztráció. A regisztrációs lap aláírásával az árverezők egyben igazolják, hogy ezen 

Árverési hirdetmény részleteit, feltételeit áttanulmányozták, ismerik és az abban foglaltakat tudomásul 

vették. 

 

Árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni (licitálni) személyesen, vagy meghatalmazott útján 

lehet. A meghatalmazást a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. §-a alapján 

közokiratba vagy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény  325. §-a alapján teljes 

bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

 



Jogi személy esetében a meghatalmazásnak meg kell felelnie a cégjogi, illetve a szervezetekre 

vonatkozó jogszabályi követelményeknek. 

 

Az árverésen történő részvétel előfeltétele:  

 

A Kormányrendelet 27. §-a (1)- bekezdésének a-b) pontjai szerint állami vagyont nem lehet 

értékesíteni olyan személy részére, aki vagy amely az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 

törvény 7. § 34. pontja  szerinti, lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik, vagy a 

tulajdonosi joggyakorlóval (Kiíróval) szemben fennálló, lejárt tartozással rendelkezik. 

Köztartozás fennállásának hiányát az érintett személy az árverésre történő regisztráció során, 

az árverés időpontját megelőző 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal (NAV által 

kiállított köztartozás mentességre vonatkozó adóigazolás) igazolja, vagy nyilatkozik arról, 

hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

 

A százezer forint egyedi bruttó forgalmi érték alatti vagyontárgy értékesítése esetén, köztartozás 

mentességéről, az ajánlattevő személy írásban nyilatkozhat. 

 

Az árverésen történő részvételi jogosultságot igazolni kell: 
 

a) természetes személy esetében személyi igazolvánnyal (vagy útlevéllel, új típusú kártya 

formátumú gépjárművezetői engedéllyel); 

b) jogi személyek esetén 30 napnál nem régebbi eredeti vagy a www.e-cegjegyzek.hu honlapról 

kinyomtatott cégkivonattal, illetve a folyamatban lévő cégbejegyzést igazoló cégbírósági 

dokumentummal. Minden esetben a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldánya vagy 

aláírás mintája szükséges. 

c) egyéb jogi személy esetén a bírósági nyilvántartásba vételről szóló okirat másolatával vagy 

bírósági igazolással, a képviseleti jogosultság igazolása mellett; 

d) egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvánnyal vagy az egyéni vállalkozói 

tevékenység megkezdésének bejelentéséről szóló okirat másolatával vagy hatósági 

bizonyítvánnyal az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adattartalma alapján vagy az egyéni 

vállalkozók nyilvántartásából kinyomtatott kivonattal 

 

IV.  Az árverés lefolytatása: 

 

Az árverés magyar nyelven történik. 

Az árverésre kerülő ingóságok 1-től 55-ig sorszámozottak. Az árverezők a licitre ajánlott ingóságokért 

árverési biztosítékot kötelesek fizetni. Az árverési biztosítékot az adott árverési tételre történő 

licitálást megelőzően kell valamennyi, az adott tételekre, illetve tételre licitálónak megfizetnie, ennek 

átvételét a Kiíró bizonylattal igazolja.  

 

Az 55 gépjármű egyben (flottában) kikiáltási ára: 10.760.000 Ft  

Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 1.000.000 Ft 

Amennyiben az árverezők nem tesznek érvényes vételi ajánlatot: 

 

Gyártmány csoportonként (flottában): 

22 db Volkswagen csoport (1-es tételtől a 9-es tételig, 19-es tételtől a 27-es tételig, 

valamint a 35-ös tételtől a 38-as tételig) kikiáltási ára: 2.970.000 Ft 

Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 300.000 Ft 

 

5db Nissan Pathfinder (10-es tételtől a 14-es tételig) kikiáltási ára: 3.300.000 Ft    

Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 300.000 Ft 

 

 



 

 

 

 

 

4db Lada Niva (15-ös tételtől az 18-as tételig) kikiáltási ára: 370.000 Ft 

  Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 50.000 Ft 

 

5 db Suzuki Swift (28-as tételtől a 32-es tételig) kikiáltási ára: 290.000 Ft 

   Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 50.000 Ft 

 

16 db Opel Astra (39-es tétel, valamint a 41-es tételtől az 55-es tételig) kikiáltási ára: 

3.430.000 Ft 

Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 300.000 Ft 

   

  3 db egyéb gyártmány (33-as, 34-es és a 40-es tételek) 

kikiáltási ára: 400.000 Ft  

Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 50.000 Ft 

Amennyiben az árverezők nem tesznek érvényes vételi ajánlatot: 

 

  Tételenként 

   Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 20.000 Ft 

 

Az árverési biztosíték az adott tételek, illetve tétel vonatkozásában a nem nyertes árverezőnek az adott 

árverési tételek, illetve tétel licitálását követően azonnal visszafizetésre kerül, a nyertes ajánlattevőnek 

pedig a vételár befizetésének igazolásakor, a vételárba nem kerül beszámításra. (lásd „V. A Vételár 

megfizetése, az ingóság rendelkezésre bocsátása, birtokbaadás” részben) Az adott árverési tételekre, 

illetve tételre történő licitálás az árverési biztosíték valamennyi az adott árverési tételekre, illetve 

tételre árverezni szándékozó által történt megfizetés után kezdődik, annak kikiáltási áráról indulva. A 

meghatározott első licitlépcsőt követően a további licitlépcső 100.000,- Ft alatti ár esetén 5.000,- Ft, a 

100.000,- Ft feletti ár esetén 10.000,- Ft.  Az árverezők sorszámozott tárcsájuk magasba emelésével 

jelzik, hogy a licitlépcsőként emelkedő árat tartják. A licitálást vezető licitlépcsőnként halad az árban 

felfelé mindaddig, amíg egyetlen licitáló marad versenyben. Az adott árverési tétel esetében a nyertes 

az az árverező, aki sorszámozott licitáló tárcsáját a licitlépcsőként emelkedő legmagasabb összegig a 

magasban tartja, ez az összeg az ingóságok, illetve ingóság bruttó vételára. 

Az árverési vevő az árverésre bocsátott vagyontárgyon a vételár megfizetésével szerez tulajdonjogot 

és ekkortól viseli a kárveszélyt.  

 

Az árverés vezetője jogosult a helyszínen eldönteni és kihirdetni, hogy valamennyi vagy egyes 

megmaradt, vételi ajánlatot nem kapott ingóságokat ismételten árverésre bocsásson – akár 

egyben, akár külön-külön – az eredeti kikiáltási árról indulva. Árcsökkentést a jogszabályok 

nem tesznek lehetővé. 

 

Amennyiben a kikiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem tesznek, az árverést az adott 

árverési tétel vonatkozásában eredménytelennek kell nyilvánítani. 

 

Az árverező fenntartja a jogot, hogy az árverezést a fentiektől eltérő módon folytassa le. 

 

 

V. A vételár megfizetése, az ingóság rendelkezésre bocsátása, birtokbaadás: 

 

A Kiíró a vételárról az árverést követően azonnal készpénz-átutalási megbízást (sárga csekk) állít ki az 

árverés helyszínén.  Az árverési hirdetményben szereplő kikiáltási árak, illetve a vételi árak bruttó 

árak. 



Az adásvételi szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes árverező az árverés befejezését 

követően – legkésőbb az árverés napján 14.00 óráig – a rendelkezésére bocsátott  készpénz átutalási 

megbízáson az árverési tételek vételárát befizesse és a befizetést igazoló bizonylatot bemutassa 

Árvereztető részére. 

A gépjárművet a Kiíró az árverési vételár hiánytalan megfizetésének igazolását, valamint az átadás-

átvételi jegyzőkönyv, a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának 

változását igazoló, teljes bizonyító erejű magánokirat aláírását követően bocsájtja az árverési vevő 

rendelkezésére. Ezzel egyidejűleg a Kiíró az árverési biztosítékot visszafizeti az árverési vevők 

részére. Ezt követően az új tulajdonos köteles gondoskodni a gépjármű 8 munkanapon (10-15 óra 

között) belül történő elszállításról, ellenkező esetben vállalja az 5.000 Ft + 27 % ÁFA /nap tárolási 

díj megfizetését.  

Amennyiben a nyertes árverező a hirdetményben előírt határidő alatt a szerződést neki felróható okból 

nem köti meg (nem írja alá), vagy a teljes vételárat nem fizeti meg, úgy kell tekinteni, hogy a 

jogügylettől visszalépett. Ilyen esetben a befizetett árverési biztosítékot elveszíti. 

 

A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverező visszalépése esetén az árverés soron 

következő legmagasabb tárcsaszámmal rendelkező helyezettjével, ha ő sem kíván vételi jogot 

szerezni, akkor az őt soron követő legmagasabb tárcsaszámmal rendelkező helyezettel kössön 

szerződést.(továbbiakban: ezzel a logikai sorrenddel) 

 

 

VI.  Előzetes megtekintés: 

 

Az értékesítésre kerülő ingóságok 2018. szeptember 4-én kedden 10:00 – 12:00 óra közötti időben, 

illetve árverés napján, azt megelőzően 8:30 órától 9:30 óráig tekinthetők meg az árverés jelzett 

helyszínén. 

Az árveréssel kapcsolatban további információ a 32/411-255 (3161 mellék) és a 30/3161076 

telefonszámokon, illetve személyesen a megtekintés időszakában kérhető. 

 

 

VII. Egyéb feltételek: 

 

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az 

árverés időpontját megelőzően kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonja, 

amelyet a hirdetmény közlésével megegyező helyeken és módon hirdetmény formájában tesz közzé.  

 

Az árverés eredménytelen, ha 

- nem jelent meg egyetlen árverező sem 

- az árverezők nem tettek érvényes vételi ajánlatot 

- ha az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezők érdekeit súlyosan sértő cselekmény miatt 

az árverés érvénytelenítéséről kell dönteni 

- egy adott árverési tétel vonatkozásában: nyertes ajánlattevő visszalépése esetében, amennyiben 

ő tette az egyetlen ajánlatot (visszalépésnek minősül, ha a nyertes ajánlattevő a 

szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg) 

 

Az árverés vezetője jogosult rendzavarás esetén az árverést felfüggeszteni, illetve az esetleges 

rendzavaró személyeket az árverésből kizárni, illetve a helyszínről távozásra felszólítani. 

 

Az árverezés vezetője jogosult megtiltani az árverés időtartama alatt az indokolatlan mobiltelefon 

használatot. 
 

A tulajdonszerzési korlátozásba ütköző szerződés semmis. 
 



 

 

 

 

 

A Kiíró az árverés megkezdése előtt a közjegyző jelenlétében tételesen ellenőrzi az előírt iratok, 

igazolások meglétét. Amennyiben ezen iratok, igazolások közül valamelyik hiányzik, a jelentkező 

nem licitálhat. 

 

A licitálás tényleges megkezdése minősül az árverés megkezdésének. 

 

Eredménytelen árverés esetén 2018. szeptember 12-én 10.00-kor az előző árverés helyszínén újabb 

árverés lebonyolítására kerül sor. 

 

 

Salgótarján, K.m.f. 

 

 

 

      Dr. Nagy László r. dandártábornok 

                                                                                rendőrségi főtanácsos 

                                                                             megyei rendőrfőkapitány 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. Pf 130. 

Telefon: 32/411-255, fax: 32/411-255 

nogradmrfk@nograd.police.hu 
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