
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 
 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyilvános árverést hirdet a kezelésében lévő gépkocsi, 

motorkerékpár és egyéb alkatrészek, roncsok – összesen 62 tétel - fémhulladékként történő 

értékesítése céljából – igazságügyi gépjármű szakértő által megállapított 1 979 700 Ft, azaz 

egymillió-kilencszázhetvenkilencezer-hétszáz forint kikiáltási áron, a 11/2003. (V.8.) IM-

BM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értékesítésre vonatkozó rendelkezései 

alapján. 

 

Az eljárás lefolytatója: Budapesti Rendőr-főkapitányság 

1. Az árverés helye: 1195 Budapest, XIX. Hofherr Albert utca – Tóth Árpád utca által 

határolt ingatlan a BRFK (bérelt) gépkocsi tároló telephelye 

 

2. Az árverés időpontja és tervezett menete 2015. április 14-én (kedden): 

 

- 09:00: a szervezők (BRFK Bizottsága) és a felkért közreműködők (Közjegyző, 

Kikiáltó) érkezése az árverés helyszínére.  

- 09:15: a megjelölt határidőig benyújtott ajánlati borítékok bontása és tartalmuk 

ellenőrzése a Bizottság részéről (Közjegyző és Kikiáltó jelenlétében). 

- 10:00: Ajánlattevők (képviselőik) érkezése, képviseleti jogosultságuk ellenőrzése. 

- kb. 10:15: Jelenlévők köszöntése és az érvényes ajánlatot benyújtó cégek neveinek 

ismertetése a BRFK Bizottságának részéről. 

FONTOS: A legmagasabb ajánlati ár nem kerül ismertetésre ezen időpontban! 

- kb. 10:30: az adott árverés tárgyát képező tételek, minden érintett fél számára 

kötelező, részletes szemrevételezése helyszínbejárás keretében. 

- kb. 11:00: Ajánlattevők képviselői nyilatkoznak, hogy a megtekintést követően is 

fenntartják-e ajánlatukat. Ezt követően a Közjegyző által rögzített ajánlatok alapján a 

legmagasabb megajánlott vételi ár (kikiáltási ár) ismertetése. 

- kb. 11:10: az árverés (licitálás) tényleges megkezdése. 

- kb. 11:30: az árverés befejezése. 

 

FONTOS: Csak és kizárólag azon jelentkezők vehetnek részt az árverésen, akik a Bizottság 

ellenőrzése és döntése alapján, kifogástalan formában és tartalommal nyújtották be 

ajánlataikat! Továbbá a BRFK fenntartja azon jogát, hogy indoklás nélkül (az általa 

előzetesen lefolytatott cégellenőrzés alapján), bármely ajánlattevőt az árverésből azonnali 

hatállyal kizárja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Az árverésen való részvétel elengedhetetlen feltétele: 

 

 Az Árverési Dokumentáció árverést megelőző átvétele, 2015. április 10-én 

(pénteken) 12:00 óráig. 

A Dokumentáció átvehető: 1139 Budapest, Teve utca 4-6. szám alatt, munkanapokon 

hétfőtől-csütörtökig 8:00-15:00 óráig, pénteken 8:00-13:00 óráig. A dokumentáció 

átvételekor az információs pultnál a BRFK Gazdasági Igazgatóság, Igazgatási Osztály 

munkatársát Kelár Rafaelt kell keresni a 31-513-as belső telefonmelléken vagy a +36 

20/2-62-42-52 szolgálati mobiltelefonszámon; 

 Az ajánlat benyújtható az árverést megelőzően, 2015. április 13-án (hétfőn) 15:00 

óráig. 

Az Ajánlat benyújtható: 1139 Budapest, Teve utca 4-6. szám alatt, munkanapokon 

hétfőtől-csütörtökig 8:00-15:00 óráig, pénteken 8:00-13:00 óráig. Az ajánlat 

benyújtásakor az információs pultnál a BRFK Gazdasági Igazgatóság, Igazgatási 

Osztály munkatársát Kelár Rafaelt kell keresni a 31-513-as belső telefonmelléken 

vagy a +36 20/2-62-42-52 szolgálati mobiltelefonszámon; 

 Árverésre jelentkező rendelkezzen a gépjárműveket átvevő telephelye szerint illetékes 

Környezetvédelmi Felügyelőség által 16 01 04* EWC kódra kiadott kezelési 

engedéllyel; 

 Árverésre jelentkező vagy alvállalkozója rendelkezzen az illetékes Környezetvédelmi 

Felügyelőség által 16 01 04* EWC kódra kiadott szállítási vagy begyűjtési 

engedéllyel.                 

 Az árverésre jelentkező rendelkezzen fémkereskedelmi engedéllyel, melyet a Nemzeti 

Adó-és Vámhivatal illetékes szervezeti egysége állított ki; 

 

 Az árverésre jelentkező rendelkezzen a fémkereskedelmi engedélyhez tartozó, a 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal illetékes szervezeti egysége által kiállított betétlappal. 

4. Az árverésre jelentkezés módja:  

 Cégnévvel és cégjegyzékszámmal ellátott boríték átvételi elismervény ellenében 

történő benyújtása mellett lehet jelentkezni. A borítékban el kell helyezni az Útmutató 

1. pontjában előírt – az érvényességi feltételként megjelölt - mellékleteket, valamint a 

kikiáltási árra vagy annál magasabb összegre szóló ajánlati formanyomtatványt. 

 

 A benyújtandó ajánlatot – lapozhatóan – kell rögzíteni, illetve össze kell fűzni!  

        

 A borítékon, továbbá fel kell tüntetni az alábbi szöveget: 

   

„ A kikiáltási ár alatti ajánlat érvénytelen! 

Felbontani csak az árverés napján közjegyző jelenlétében lehet!” 

 



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 igazolni kell a személyi 

igazolvánnyal (útlevéllel, jogosítvánnyal), jogi személyek és jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezetek esetén aláírási címpéldánnyal, 30 napnál nem 

régebbi cégkivonattal, illetve a folyamatban lévő cégeljárást igazoló cégbírósági 

dokumentummal, valamint konzorciális ajánlat esetén az erre vonatkozó 

megállapodással.  

 

 Az Árverési Dokumentációt, a Budapesti Rendőr-főkapitányság 10 000,- Ft, azaz 

tízezer forint térítési díj megfizetése ellenében biztosítja az árverésre jelentkezők 

részére, a térítési díj átutalását igazoló átutalási bankbizonylat ellenében. 

 A térítési díj összegét a Budapesti Rendőr-főkapitányság 10023002-01451430 számú 

bankszámlájára kell átutalni.  

 Az árveréssel kapcsolatos – az Árverési Dokumentációban nem szereplő – 

kérdésekben felvilágosítás kérhető:  

 

a) Az árverezett tételekkel kapcsolatos kérdésekben:  

Szabó Károly telephelyvezető; Tel: 477-2106; 

 

b)  Jelentkezéssel, illetve a dokumentáció átvételével kapcsolatos kérdésekben: 

                       Kelár Rafael közbeszerzési referens; Tel: 443-5000/31-513 mellék, vagy +36 

            20/262-42-52 szolgálati mobiltelefonszámon. 

 

5. Az árverés lefolytatása: 

Az árverés napján, az árverést megelőzően a felek kötelező helyszínbejárást végeznek, 

mely során megtekintik egyenként és teljes körűen az árverezni kívánt tételeket. Ezután 

minden jelentkező nyilatkozik; fenntartja e továbbra is ajánlatát, vagy visszalép az árverésen 

való részvételtől. 

Az ajánlattevők a kikiáltási árról vagy, ha van ennél magasabb ajánlat, akkor a legmagasabb 

ajánlattól indulva licitálhatnak. Egy-egy ráajánlás minimális összege (licitlépcső) 10 000 Ft, 

azaz tízezer forint. A következő licit megtételére rendelkezésre álló idő 60 másodperc. A 

licitálás addig tart, amíg a rendelkezésre álló időn belül új ajánlat nem érkezik. A járműveket, 

roncsokat, alkatrészeket az árverésen legmagasabb vételárat ajánló veszi meg. Amennyiben a 

legmagasabb vételárat ajánló vevő visszalép, vagy vele szerződés más okból nem köthető 

meg, az árverésen felkínált tételeket a következő legmagasabb vételárat ajánló vevő veheti 

meg.  

A járművek, roncsok, alkatrészek külön-külön megvételére nincs lehetőség, csak a pályázati 

dokumentációban szereplő összes tétel egyszerre történő megvételére. 

Az árverés menetében - a helyszínen - az árverést lefolytató szakértő javaslatára, a jelenlévők 

egyetértésével, történhet változás! 

6. Birtokba adás és a szerződéskötés módja: 



Az árverést követően, a szerződés megkötését követően, a BRFK birtokba adja az árverezett 

tételeket a nyertes Vevő részére. A birtokbaadást követően a Vevő vállalja, hogy a tételeket 5 

munkanapon belül elszállítja a BRFK telephelyéről 

Az adás-vétel létrejöttének tényét és körülményeit, az árverést felügyelő Közjegyző tanúsítja, 

és közjegyzői okiratban rögzíti. 

Az árverésen nyertes Vevő köteles az adásvételi szerződést az árverést követő 10 napon belül 

aláírni. Az adásvételi szerződés tervezete az Árverési Dokumentáció mellékletét képezi. 

7.  A vételár megfizetése: 

A vételárat a Budapesti Rendőr-főkapitányság által kibocsátott számla kézhezvételétől 

számított 15 napon belül kell a szerződéstervezet szerinti MÁK-nál vezetett számlára 

megfizetni átutalás útján.  

A Kiíró halasztott, vagy a szerződésben meghatározottól eltérő ütemezésű részletfizetést 

tartalmazó ajánlatot nem fogad el.  

8. Egyebek: 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az árverést annak megkezdése előtt kártérítési, illetve 

kártalanítási kötelezettség nélkül, visszavonhatja, ugyanakkor az Árverési Dokumentáció 

térítési díját visszafizeti. Az árverés megkezdése előtt az eljárás lefolytatója tételesen ellenőrzi 

az előírt iratok, igazolások meglétét, amennyiben valamely igazolás, irat hiányzik, vagy a 

pályázat formailag nem megfelelő, úgy a jelentkező az árverésen nem licitálhat. 

 


