
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról 
szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján a Bács-Kiskun Megyei 
Rendőr-főkapitányság (székhely: 6000, Kecskemét Batthyány utca 14., a továbbiakban: Kiíró) a 
Kormányrendelet 45. § (1) bekezdése szerint nyilvános árverést tűz ki az alábbi gépjárművek 
értékesítése céljából: 

A. 14 darab gépjármű 6 külön csoportban összesen bruttó 4.828.000,- Ft azaz négymillió-
nyolcszázhuszonnyolcezer forint kikiáltási áron. (A gépjárműcsoportok külön-külön forgalmi 
értékének kikiáltási árát a 3. számú melléklet tartalmazza.) 

 
B. 17 darab gépjármű 10 külön csoportban összesen bruttó 7.266.000,- Ft azaz hétmillió-

kettőszázhatvanhatezer forint kikiáltási áron. (A gépjárműcsoportok külön-külön forgalmi 
értékének kikiáltási árát a 4. számú melléklet tartalmazza.) 

 
A Kiíró felhívja az árverésen részt venni szándékozókat (a továbbiakban: árverezők), hogy tegyenek 
meg mindent annak érdekében, hogy az árverésre kerülő ingóságok természetbeni állapotát és 
felelhető lényeges információt megismerjék. 
 
Az árverés nyilvános, az árverés 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. 
 
A Kiíró felhívja az árverezők figyelmét arra, hogy amennyiben több gépjármű csoportot kívánnak 
árverezni, a III. 2. pontban megjelölt dokumentumokat, illetve azok másolati példányát valamennyi 
ajánlathoz csatolják. 
 
A Kiíró tájékoztatja az árverezőket, hogy az árverési hirdetményben szereplő valamennyi 
gépjárművek per-, teher-, és igénymentesek., valamint a forgalomból ideiglenesen kivont. Az egyedi 
rendszámmal ellátott gépjárművek rendszámtábla nélkül kerülnek árverezésre. 
 
 
I. Az árverése helye és ideje: 
 
 
Az Árverési hirdetmény A. pontjában megjelölt, a 3. számú mellékletben szereplő gépjárművek 
tekintetében:  
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 
6000, Kecskemét Kaffka Margit utca 1. szám alatti telephelye 
2016. július 05. 10:00 
Az árverés sikertelensége esetén 2016. július 12-én 10:00 órakor újabb árverés kerül megtartásra. 
 
Az Árverési hirdetmény B. pontjában megjelölt, a 4. számú mellékletben szereplő gépjárművek 
tekintetében:  
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 
6400, Kiskunhalas Mártírok útja 25. szám alatti telephelye 
2016. július 06. 10:00 
Az árverés sikertelensége esetén 2016. július 13-án 10:00 órakor újabb árverés kerül megtartásra. 
 
 
 
 



II. Az árverésre jelentkezés módja és a regisztráció: 
 
Az árverésre az árverés helyeként fent megjelölt címen, az árverés napján, az árverés kezdetét 
megelőző 60 percben zárt, cégjelzés nélküli boríték –átvételi elismervény ellenében történő – 
benyújtása mellett lehet jelentkezni. A borítékban el kell helyezni a III. 2. pontban megjelölt 
mellékleteket, valamint a kikiáltási árra vagy annál magasabb összegre szóló ajánlati 
formanyomtatványokat (1. számú melléklet) 
 
A kikiáltási ár alatti ajánlat érvénytelen. 

A borítékon csak a következő szöveget szükséges feltüntetni: 

„Ajánlat a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság által eladásra kínált gépjármű árverésre. 
Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!” 

Az árverezők sorszámot kapnak, amely alapján folyamatosan történik az árverésen való részvételre 
jogosító regisztráció. Az árverésen – az egyéb feltételeknek való megfelelés esetén - az vehet részt, aki 
az árverési biztosítékot a jelen hirdetményben meghatározott módon és időben letétbe helyezte. Az 
árverési biztosítékot az árverésre jelentkezéskor kell készpénzben befizetni az árverés helyszínén. A 
regisztrációra az árverési biztosíték befizetését igazoló bevételi pénztárbizonylat másolati példányának 
bemutatása mellett kerülhet sor. Az árverési biztosíték után a Kiíró költséget nem számít fel, és 
kamatot nem fizet. Az árverési biztosíték összege árverési csoportonként 30.000. Ft. 
A nem nyertes árverezők részére az árverési biztosíték az árverés napján visszafizetésre kerül. 
Az árverési vevő árverési biztosítéka a vételárba beszámít. 
Az árverési biztosíték visszajár, amennyiben a Kiíró az árverést eredménytelennek nyilvánítja. 
Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. 
A Kiíró halasztott ütemezésű részletfizetésre vonatkozó ajánlatot nem fogad el. 
 
A Kiíró az árverés befejezését követően felhívja az árverési vevőt, hogy az árverési jegyzőkönyv 
átvétele céljából a megadott helyen és időben jelenjen meg. 
Ha az árverési vevő az árverési jegyzőkönyv és az ingóság érdekében a Kiíró által meghatározott 
helyen és időben nem jelenik meg, árverési előlegét elveszti. A meg nem jelenést úgy kell tekinteni, 
hogy az árverési vevő a jogügylettől visszalépett. Ebben az esetben a befizetett árverési biztosítékot 
elveszíti és felelős az értékesítés meghiúsulásból az árverezőt ért károkért, továbbá viselni köteles a 
Kiíró ebből fakadó költségeit. 
 
III. Az árverésen való részvétel feltételei, kötelezően benyújtandó dokumentumok: 
 
 
Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni (licitálni) személyesen, vagy meghatalmazott útján 
lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.  
 

1. Az árverésen történő részvételi jogosultságot igazolni kell: 
 
a) természetes személy esetében a 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 és ügyvédi tanúsítvánnyal ellátott vagy közjegyző által hitelesített 
cégkivonattal, illetve a folyamatban lévő cégbejegyzést igazoló cégbírósági dokumentummal, 
valamint konzorciális ajánlat esetén az erre vonatkozó megállapodással. Minden esetben a 
képviseletre jogosult személy aláírási címpéldány szükséges.  

 



c) egyéb jogi személy esetén a bírósági nyilvántartásba vételről szóló eredeti okirattal vagy 
ügyvédi tanúsítvánnyal ellátott vagy közjegyző által hitelesített másolatával vagy bírósági 
igazolással, a képviseleti jogosultság igazolása mellett; 

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

tevékenység megkezdésének bejelentése szóló okirat másolatával vagy hatósági 
bizonyítvánnyal az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adattartalma alapján vagy az 
egyéni vállalkozók nyilvántartásából kinyomtatott kivonattal. 

 
2. Az ajánlathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok 
 
A zárt borítéknak a következő iratokat kell tartalmaznia: 
 
a) Ajánlati nyilatkozat (1. számú melléklet) 
 
b)  

- Jelentkező magánszemély esetén: személyi igazolvány vagy útlevél vagy új 
típusú, kártya formátumú gépjárművezetői 
engedély másolata 

- Jelentkező jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi eredeti vagy a 
www.e-cegjegyzek.hu honlapról 
kinyomtatott és ügyvédi tanúsítvánnyal 
ellátott vagy közjegyző által hitelesített 
cégkivonat vagy a folyamatban lévő 
cégbejegyzést igazoló cégbírósági 
dokumentum másolata, valamint konzorciális 
ajánlat esetén az erre vonatkozó 
megállapodás.  
Minden esetben a képviseletre jogosult 
személy aláírási címpéldánya.  
 

- Egyéb jogi személy esetén A bírósági nyilvántartásba vételről szóló 
eredeti okirat vagy ügyvédi tanúsítvánnyal 
ellátott vagy közjegyző által hitelesített 
másolata vagy bírósági igazolás. 
A képviseleti jogosultság igazolása. 

- Egyéni vállalkozó esetén Egyéni vállalkozói igazolvány másolata vagy 
az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdésének bejelentése szóló okirat 
másolata vagy hatósági bizonyítvány az 
egyéni vállalkozók nyilvántartásának 
adattartalma alapján vagy az egyéni 
vállalkozók nyilvántartásából kinyomtatott 
kivonat. 

 
c) A Nemzeti Adó és Vámhivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy az 

adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.§ 32. pontja szerint 
köztartozásmentes adózónak minősül („nullás igazolás”). 
A Kiíró felhívja az árverezők figyelmét, hogy amennyiben az árverező szerepel a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában a c) pontban megjelölt igazolás 
benyújtása nem szükséges, elegendő a nyilvántartás adattartalmában kinyomtatása, 
becsatolása.  

 



Az adatbázis elérhetősége: 
http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes 

 
d) Az illetékes önkormányzat jegyzője, mint helyi adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem 

régebbi igazolás arról, hogy az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.§ 
32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül. 

 
e) Jelentkező nyilatkozata a birtokbaadás ütemezésének elfogadásáról (2. sz. melléklet). 

3. Az árverés lefolytatása: 

Az árverés magyar nyelven történik. Az ajánlattevők a kikiáltási árról indulva licitálhatnak. Egy-egy 
ráajánlás minimális összege (licitlépcső) 20.000,- Ft azaz húszezer forint. A következő licit 
megtételére rendelkezésre álló idő 60 másodperc. A licitálást addig kell folytatni, amíg a rendelkezésre 
álló időn belül az árverezők új ajánlatot tesznek. Amennyiben a kikiáltási áron érvényes vételi 
ajánlatot nem tesznek, az árverést érvénytelennek kell nyilvánítani. Az árverési vevő az árverésre 
bocsátott vagyontárgyon a vételár megfizetésével szerez tulajdonjogot. 
 
Az árverésen történő tulajdonszerzés előfeltétele, hogy az árverési vevő a Kiíróval szemben lejárt 
tartózással ne rendelkezzék. 

4. A vételár megfizetése: 

A vételárat a Kiíró által kibocsátott számla kézhezvételétől számított 5 napon belül kell a Kiíró 
Magyar Államkincstárnál vezetett, 10025004-01451492-00000000 számlára megfizetni átutalás útján. 
Az átutalás közleményében a kiállított számla sorszámát kell feltüntetni. 
Az árverésen történő tulajdonszerzés ÁFA köteles. 
 
5. A gépjárművek rendelkezésre bocsátása, birtokbaadás: 
 
A gépjárművet a Kiíró az adás-vételi szerződés megkötése, valamint az árverési vételár hiánytalan 
megfizetését követően bocsátja az árverési vevő rendelkezésére. A járművet az árverési vevőnek az 
árverési vételár hiánytalan megfizetését követő 5 napon belül el kell szállítani. A gépjárművek 
elszállítása munkanapokon: 8.00 – 15.00 óra között történhet. 
 
6. Az árverési dokumentáció rendelkezésre bocsátása: 
 
Az Árverési Dokumentáció letölthető www.mnvzrt.hu oldalról. 
 
7. Előzetes megtekintés: 
 
Az árverések tárgyát képező gépjárművek megtekinthetők 2016. június 28. és 29. napján 09:00 – 
12:00 óra között a Kecskemét Kaffka Margit utca 1 sz. (kapcsolattartó: Harsányi Erik, telefon: 06-
20/455-07-24) és a Kiskunhalas Mártírok útja 25 sz alatt (kapcsolattartó: Hérány Péter c. r. mk. őrnagy 
, telefon: 06-30/475-45-84). 
 
7. Kapcsolattartás: 
 
Az árveréssel kapcsolatos felvilágosítás kérhető:  
 

Hérány Péter r. mk. őrnagy Tel.: 06-30/475-45-84 



8. Egyebek: 

 A Bács-Kiskun 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 árverési hirdetményt nem lehet az árverés napján visszavonni.  

 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. A licitálás tényleges megkezdése minősül az árverés 
megkezdésének 

 Kiíró felhívja az árverező figyelmét, hogy önmagában az árverés lefolytatása alapján – az 
árverezőnek előírt kötelezettségek hiányában – Kiírónak értékesítési kötelezettsége nem keletkezik. 

 A tulajdonosi korlátozásba ütköző szerződés semmis. 
 Az árverés eredménytelen: 

a. nem érkezett érvényes pályázati ajánlat, 
b. a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt 

feltételeknek, 
c. érvénytelen és ezáltal eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat 

elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha 
valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit 
súlyosan sértő cselekményt követett el, 

d. a legjobb érvényes ajánlat elfogadása jelentős vagyonvesztéssel járna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. sz. melléklet 
 

 
Ajánlati nyilatkozat 

 
 
Tisztelt Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság! 
 
 
Alulírott…………………………………………………………………………………….….,  
mint a …………………………………………………..….. ……………………….(cégnév) cégjegyzésre 
jogosult képviselője nyilatkozom, hogy Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Árverési 
dokumentációjának feltételeit áttanulmányoztam – melyek kézhezvételét ezennel jelen 
nyilatkozatommal igazolom – ajánlatot teszek a …….. számú mellékletben szereplő …………...…számú 
csoportban értékesítendő gépjármű(vek) megvásárlására. 
 
Az ajánlati ár: :  Ft, azaz  forint. 
 
Vállalom, hogy az árverés megnyerését követően Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság által 
megjelölt helyen és időben az árverési jegyzőkönyv aláírását követően megjelenek, valamint az 
árverési vevőként meghatározott vételárat a számla kézhezvételét követő 5. napig átutalom. 
Tudomásul veszem, hogy a gépjárműveken fellelhető rendőri jelleg eltávolítása az átvételt követően 
haladéktalanul az árverési vevő kötelezettsége, valamint az abból eredő valamennyi költség az 
árverési vevőt terheli.  
 
 
……………….., 2016.  
 
 
 
 
 
   

 Aláírás/cégszerű aláírás 
 
 

 
Jelentkező neve: …………………………………..  
 

címe:   



2. sz. melléklet 
 

 
 

NYILATKOZAT 
 
 

Alulírott …………………………………………, mint a ……………………………… cégjegyzésre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában  
 

nyilatkozom, 
 

hogy a birtokbaadás ütemezését elfogadom, az árverési vételt követően, az árverési összeg 
átutalásáról 5 napon belül gondoskodom, a vételár megfizetését követően az elszállítást 
haladéktalanul megkezdem és 5 napon belül befejezem, ennek teljes feltételrendszerét saját 
költségemen biztosítom. 
 
 
 
 
………………….., 2016.                    hónap          nap 
 
 
 
 
 
 
   

 Aláírás/cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        3. számú melléklet 

 

 

 

Csoport 
száma Rendszám Típus Évjárat 

Futott 
kilométer Ár (Ft) 

GLX-704 Opel Astra 1997 308 949 58 000 
HKT-691 VW Golf 1.4 1992 276 284 26 000 1 
MFR-811 Opel Astra H 1.6 2012 31 578 641 000 

  725 000 
MFR-485 Opel Astra H 1.6 2012 49 006 312 000 2 
MFR-650 Opel Astra H 1.6 2012 13 355 588 000 

  900 000 
LIK-494 Opel Astra G 1,6 2002 254 814 583 000 3 
RB 71-58 Skoda Octavia 1.6 Combi 2003 196 842 290 000 

  873 000 
JZZ-437 Lada Niva 1.7 2000 193 554 171 000 4 
IRN-110 Skoda Octavia 1,8 T 2002 326 435 365 000 

  536 000 
RB 74-35 VW Bora 1,6  2002 186 415 434 000 5 
MFR-636 Opel Astra H 1.6 2012 43 640 505 000 

  939 000 
HKT-696 VW Golf 1.4 1992 142 343 36 000 
RB 61-50 Lada Niva 1,7 i 2000 89 454 191 000 6 
RK 83-31 BMW R850 2000 95 205 628 000 

  855 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        4. számú melléklet 

 

 

Csoport 
száma Rendszám Típus Évjárat 

Futott 
kilométer Ár (Ft) 

1 HDE-918 Opel FRONTERA 1999 145 829 626 000 
HFX-707 Lada Niva 1.7 2000 145 021 177 000 2 
KDZ-027 Skoda Octavia 1,9 TDI 2006 207 424 338 000 

  515 000 
HFX-708 Lada Niva 1,7 i 2000 108 257 208 000 3 
KST-801 Skoda Octavia 1,9 TDI 2007 153 893 337 000 

  545 000 
HKT-693 Skoda Favorit 1.3 1994 73 275 37 000 4 
HNU-291 VW T-4 2,5 TDI Syncro 1994 184 713 839 000 

          876 000 
IBU-004 Skoda Octavia 1,8 T 2002 296 883 272 000 5 
RB 71-59 Skoda Octavia 1.6 Combi 2003 252 185 236 000 

  508 000 
6 IRT-104 Mercedes Sprinter 313 CDI 2003 88 698 1 699 000 
7 KST-851 Skoda Octavia 1,9 PD TDI 2007 117 815 915 000 

KST-883 Skoda Octavia 1,9 PD TDI 2007 123 101 354 000 8 
KTL-301 Nissan Pathfinder 2.5 DCI 2007 4 265 282 000 

  636 000 
KUG-074 Skoda Octavia 1,9 PD TDI 2007 238 585 378 000 9 
RB 59-32 Lada Niva 1,7 i 2000 99 787 208 000 

  586 000 
XPB-394 egyedi utánfutó 1984 - 110 000 10 
H21871 M4 motoros kishajó 1984 211,8 üzó 250 000 

          360 000 
 


