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Árverési hirdetmény 
 

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság nyilvános árverést hirdet a kezelésében lévő 

gépjárművek, illetve gépjármű alkatrészek fémhulladékként történő értékesítése céljából – 

igazságügyi gépjármű szakértő által megállapított 217.000,-Ft, azaz kettőszáztizenhétezer Ft 

kikiáltási áron, a 11/2003. (V.8.) IM-BM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

értékesítésre vonatkozó rendelkezései alapján. 

 

Az eljárás lefolytatója: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

1. Az árverés helye:  

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dunakeszi Rendőrkapitányság gépkocsi tároló telephelye: 

2120 Dunakeszi, Tábor u. 2-4.  

 

2. Az árverés időpontja: 2016. június 20. 10.00 óra 

 

3. Az árverésen való részvétel elengedhetetlen feltétele: 

 Az Árverési Dokumentáció árverést megelőző átvétele, a 4. pontban megjelölt 

határidőig; 

 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:  

 A 1137 Budapest, Pozsonyi út 56. szám alatti címen (III. emelet PMRFK Gazdasági 

Igazgatóság) 2016. június 17. napján 13.00h-ig zárt, cégjelzés nélküli boríték átvételi 

elismervény ellenében történő benyújtása mellett lehet jelentkezni. A borítékban el kell 

helyezni az Útmutató 1. pontjában előírt – az érvényességi feltételként megjelölt - 
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mellékleteket, valamint a kikiáltási árra vagy annál magasabb összegre szóló ajánlati 

formanyomtatványt. 

 
 

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

       A borítékon fel kell tüntetni az Útmutató 1. pontjának végén olvasható szöveget. 

     „ A kikiáltási ár alatti ajánlat érvénytelen!” 

 

A benyújtott ajánlatok az árverés megkezdésekor, azaz 2016. június 20. 10.00h-kor 

kerülnek felbontásra. 

 

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 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági 

Igazgatósága elektronikus úton biztosítja a részvételre jelentkezők részére. Az Árverési 

Dokumentációt a 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. szám alatti címen is át lehet venni H-

CS 800 - 1600 óra és P 800 - 1300 óra között. A dokumentáció átvételekor az információs 

pultnál a PMRFK Gazdasági Igazgatóság, Igazgatási Osztályt kell keresni  

(belső mellék: 21-665, vagy 0620/921-54-50).  

 

 Az árverezésre került gépjárművek és alkatrészek közül 5 tétel 2120 Dunakeszi, Tábor 

u. 2-4. telephelyen, 1 tétel a 2700 Cegléd, Ipartelepi út 10-18. telephelyen, 1 tétel 1111 

Budapest, Repülőtéri út 2. telephelyen, 1 tétel 2000 Szentendre, Szélkerék u. 28. 

telephelyen, 1 tétel pedig 1141 Budapest, Öv utca 214. szám alatt tekinthető meg. 

 

 Az árverezésre kerülő gépjárművek és alkatrészek színes fotóit az Árverési 

Dokumentációval egyidejűleg elektronikusan megküldésre kerül. 

 

 Az árveréssel kapcsolatos – az Árverési Dokumentációban nem szereplő – kérdésekben 

felvilágosítás kérhető:  

 

a) Gépkocsikkal kapcsolatos kérdésekben (Dunakeszi) 
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Szabó Józsefné; Tel: 06-20-468-20-65 (a gépkocsik megtekintésének időpontját 

is itt kell egyeztetni); 

 

            Gépkocsikkal kapcsolatos kérdésekben (Cegléd) 

Uri-Kovács Ferencet; Tel: 06-20-944-7830 (a gépkocsik megtekintésének 

időpontját is itt kell egyeztetni); 

 

Gépkocsikkal kapcsolatos kérdésekben (1111 Budapest, Repülőtéri út 2.) 

                        Szmolnik Imre (tel.: 06/20-444-5851) 

 

           Gépkocsikkal kapcsolatos kérdésekben (Szentendre) 

           Stiegler Antal Gábor (tel.: 06/30-9326-555) 

                       Gépkocsikkal kapcsolatos kérdésekben (1141 Budapest, Öv u. 214.) 

           Kollek István (06-20-444-1335) v. Fürjes László (06-20-475-0983) 

 

 

b)       Árverésre jelentkezéssel – dokumentáció átvételével - kapcsolatos kérdésekben: 

                      dr. Kasza Gábor; Tel.: 06 20/921-54-50; email: kaszag@pest.police.hu 

                       

 

5. Az árverés lefolytatása: 

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 20 másodperc. A 

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

roncsokat, alkatrészeket az árverésen legmagasabb vételárat ajánló veheti 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 javaslatára, a jelenlévők 

egyetértésével, történhet változás!  

 

6. Szerződéskötés módja: 

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

aláírni. Az adásvételi szerződés tervezete az Árverési Dokumentáció mellékletét képezi.  
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7.  A vételár megfizetése: 

A vételárat a Pest Megyei 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 Pest Megyei Rendőr-főkapitányság az árverést annak megkezdése előtt kártérítési, illetve 

kártalanítási kötelezettség nélkül, visszavonhatja. 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! 

 


