
„Á R V E R É S I     H I R D E T M É N Y 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság (4024 Debrecen, Kossuth u. 20., a továbbiakban 
árvereztető) 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 
vonatkozó fejezetei alapján árverés keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az 
árvereztető vagyonkezelésében lévő alábbi vagyonelemeket: 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

1.  Opel Astra 1.6 H MFB-292 56611 2012 285000 60591 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 29.000,- Ft 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

2.  Toyota Corolla 1.3 CNY-614 267909 1999 38000 8079 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 4.000,- Ft 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

3.  Skoda Octavia 1.8 JXT-347 166041 2005 128000 27213 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege:  13.000,- Ft 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

4.  Skoda Octavia 1.9 TDI KST-820 192585 2007 406000 86315 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 41.000,- Ft 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

5.  Suzuki Wagon R JDJ-658 110263 2004 49000 10417 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 5.000,- Ft 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

6.  Lada Niva 1.7 HFH-613 150058 2000 70000 14882 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 7.000,- Ft 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

7.  Lada Niva 1.7 HFX-703 49256 2000 24000 5102 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 2.500,- Ft 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

8.  Lada Niva 1.7 RB 54-27 215568 2000 77000 16370 



 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 8.000,- Ft 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

9.  Lada Niva 1.7 RB 57-40 105538 2000 59000 12543 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 6.000,- Ft 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

10.  Opel Astra 1.6 F GMC-993 213263 1998 59000 12543 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 6.000,- Ft 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

11.  Opel Astra 1.6 F GMC-994 249015 1998 40000 8504 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 4.000,- Ft 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

12.  Opel Astra 1.6 F GME-527 207445 1997 35000 7441 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 3.500,- Ft 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

13.  Nissan Pathfinder 2.5 DCI KTL-463 73060 2007 1631000 346748 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 163.000,- Ft 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

14.  Nissan Pathfinder 2.5 DCI KTJ-658 62553 2007 1540000 327402 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 154.000,- Ft 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

15.  Nissan Pathfinder 2.5 DCI KTL-462 88237 2007 1418000 301465 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 142.000,- Ft 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

16.  Nissan Pathfinder 2.5 DCI KTH-986 60265 2007 1492000 317197 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 149.000,- Ft 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

17.  Nissan Pathfinder 2.5 DCI KTH-987 76977 2007 1277000 271488 



Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 128.000,- Ft 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

18.  Nissan Pathfinder 2.5 DCI KTJ-647 32526 2007 1518000 322724 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 152.000,- Ft 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

19.  Nissan Pathfinder 2.5 DCI KTH-988 71083 2007 1582000 336331 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 158.000,- Ft 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

20.  Nissan Pathfinder 2.5 DCI KTJ-655 83976 2007 1371000 291472 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 137.000,- Ft 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó  

Áfa 

21.  Ford Transit 2.0 D HOJ-330 229445 2001 67000 52756 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 7.000,- Ft 
 
A gépjárművek per-, teher-, és igénymentesek. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság (4024 Debrecen, Kossuth u. 20., a továbbiakban 
árvereztető) a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő 
információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary 
Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 28.§ (2) 
bekezdés c) pontja alapján értékesítésre meghirdet egy darab gépjárművet. 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó 

Áfa 

22.  BMW X3 20D Nincs Nem ismert Nem ismert 2.500.000 531496 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 250.000,- Ft 
 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság (4024 Debrecen, Kossuth u. 20., a továbbiakban 
árvereztető) a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, 
előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról 
szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 35.§ (2) bekezdése alapján értékesítésre 
meghirdet egy darab roncs gépjárművet (bontásra). 
 

 Típus Forgalmi 
rendszám 

Futott 
kilométer 

Évjárat Kikiáltási ár 
Bruttó 

Áfa 

23.  Ford Escort 1.8 TDI W48727Z  Nem ismert 1997 12.000 2551 
 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 1.000,- Ft 

 
 



AZ ÁRVERÉS IDŐPONTJA 2015. JÚLIUS HÓ 28. NAP 11.00 ÓRA 
 
 
Az árverés és a jelentkezés helye: Debrecen, Baksay u. 25. szám, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság gépjármű telephelye,  
 
 

AZ ÁRVERÉSRE JELENTKEZÉS IDEJE: 2015. JÚLIUS HÓ    28. NAP 11.00 ÓRA 
 
 
Felvilágosítás kérhető  
 
Az árverési eljárással 
kapcsolatban:  
 

Dr. Kovács Margit r. 
alezredes 

Jogtanácsos Tel: 06/52/516-400/23-21 
       06/70/491-1404 
Fax: 06/52/516-402 

A járművek 
megtekintésének 
lehetőségéről: 

Koczkanics József r. tzls. 
Kozma Tamás r. zls. 

Gépjármű előadó 
Glépjármű előadó 

Tel: 06/52/516-400/59-26  
Fax: 06/52/516-411 

 
Az árverés közjegyző jelenlétében történik. Az Árvereztető az árverés megkezdésekor ismerteti az 
árverés részletes feltételeit. 
 
Árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A 
meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 
 
A jelentkezés feltételei: 
 
- személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyző által hitelesített okiratba foglalt 

meghatalmazás bemutatása, illetve annak átadása; 
- gazdasági társaság nevében történő részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a 

bejegyeztetés folyamatba tételét igazoló cégeljárási igazolás és aláírási címpéldány átadása; 
- az árverező írásbeli nyilatkozata arról,  

• nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési 
eljárás alatt; 

• tevékenységét nem függesztette vagy felfüggesztették fel; 
• nincs az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan 

napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása; 
• a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 

XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében 
meghatározott gazdasági bűncselekmény elkövetése miatt nem büntetett előéletű, a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmény, XXXVIII. Fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága 
elleni bűncselekmény, XXXIX. Fejezetében meghatározott költségvetést károsító 
bűncselekmény, XL. Fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. Fejezetében meghatározott 
gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. Fejezetében meghatározott fogyasztók 
érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. Fejezetében 
meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény elkövetése 
miatt nem büntetett előéletű; 

• nem áll gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve tevékenységét a jogi személlyel szemben 
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése 
alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta; 

• az állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – 
eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott és ezért az eljárásból nem kellett kizárni. 



- az árverező írásbeli nyilatkozata arról, hogy természetes személy, vagy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül*; 

- Az árverező köteles csatolni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 30 napnál nem régebben kiadott 
együttes adó- és vám igazolást, és a helyi önkormányzati adóhatóság 30 napnál nem régebben 
kiállított igazolását arról, hogy nem áll fenn adótartozása az önkormányzati adóhatóság felé 

- Igazolás bemutatása arról, hogy az árverező az árverési előleget (ajánlati biztosítékot) a kitűzött 
árverés időpontját megelőzően (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az 
Árvereztető pénztárába. 

- Az árverés feltételeinek és a kötendő szerződés feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozatot 
- Az árverező gazdasági társaság tulajdonosainak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén 

megkötendő adásvételi szerződéshez szükséges-e külön társasági esemény ( egyéni vállalkozóra és 
magánszemélyre értelemszerűen nem vonatkozik). 

 
Egyéb feltételek: 
 
A gépjárműveket munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig 09.00 órától 15.00 óráig, pénteken 09.00 
órától 12.00 óráig lehet megtekinteni a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-f őkapitányság 
gépjárműtelephelyén, a Debrecen, Baksay u. 25. szám alatt.  
 
Az árverésen – az egyéb feltételeknek való megfelelés esetén – az vehet részt, aki a hirdetményben 
meghatározott árverési biztosítékot a hirdetményben megjelölt módon és időben letétbe helyezte. 
 
Minden egyes árverési tételre külön kell jelentkezni és az árverési előleget (ajánlati biztosítékot) 
befizetni. Az árverési előleg (ajánlati biztosíték) a vételárba beszámít. Az Árvereztető a nem nyertes 
árverező részére az árverési előleget (ajánlati biztosítékot) az árverés napján visszafizeti. Az árverési 
előleg (ajánlati biztosíték) után az Árvereztető költséget nem számít fel, kamatot nem fizet. 
 
Az ajánlattevők a kikiáltási árról indulva licitálhatnak. Egy-egy ráajánlás minimális összege 
(licitlépcső) 10.000,- Ft. A következő licit megtételére rendelkezésre álló idő 60 másodperc. A licitálás 
addig tart, amíg a rendelkezésre álló időn belül új ajánlat nem érkezik. A járművet a legmagasabb 
vételárat ajánló veheti meg. 
 
Az adásvételi szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes árverező az árverés befejezését 
követően, még az árverés napján – a rendelkezésére bocsátott átutalási postai utalványon – az árverési 
tétel vételárát befizesse és a befizetést igazoló bizonylatot bemutassa Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság Gazdasági Igazgatóság Műszaki Osztályán. (4024 Debrecen, Kossuth u. 20. I. emelet 
59. számú iroda) 
 
Az Árvereztető az árverés nyertesével az árverés időpontjától számított 15 naptári napon belül 
szerződést köt. 
 
Amennyiben a nyertes árverező a hirdetményben 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 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; 
- a nyertes ajánlattevő visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következő 

helyezettjével történő szerződéskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minősül, ha a 
nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést nem köti meg.) 
Ebben az esetben a nyertes árverező a befizetett árverési előleget elveszti. 



Az Árvereztető fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa. Az Árvereztető 
fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverező visszalépése esetén az árverés soron következő 
helyezettjével kössön szerződést.  
Az Árvereztető fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés időpontját megelőzően 
visszavonja, melyről a hirdetmény közlésével megegyező helyeken újabb hirdetményt tesz közzé. 
 
A tulajdonszerzési korlátozásba ütköző szerződés semmis. 
 
Az árverés megkezdése előtt az eljárás lefolytatója közjegyző jelenlétében tételesen ellenőrzi az 
előírt iratok, igazolások meglétét. Amennyiben valamely irat, vagy igazolás hiányzik úgy a 
jelentkező nem licitálhat. 
 
A licitálás tényleges megkezdése minősül az árverés megkezdésének. 
 
 
 
 

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

* 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés E törvény alkalmazásában 
1. átlátható szervezet: 
a)3 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi 

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy 
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 
nyilvánosan működő részvénytársaság 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely 
megfelel a következő feltételeknek: 

ba)4 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont 
szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 

25%-ot meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a 
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 


