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Á R V E R É S I   H I R D E T MÉ N Y  
 
 
1. 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: 

 
Fs
z. 

Forgalmi 
rendszám Gyártmány, típus Futásteljesí

tmény (km) Gyártási év Kikiáltási ár 
(Ft) 

1. KDD-214 Lada Niva 1.7 162.732  2000 106.000,- 
2. HFX-746 Lada Niva 1.7 35.245 2000 101.000,- 
3. KST-966 Skoda Octavia 1.9 TDI COMBI  232.642 2007 675.000,- 
4. MLZ-483 Skoda Yeti 2.0 CR TDI 4X4  258.443 2013 1.614.000,- 
5. LVK-427 Skoda Octavia RS 158.913 2011 1.086.000,- 
6. PMA-813 Skoda Octavia Combi Style 1.4 TSI 116.495 2017 864.000,- 
7. KTJ-657 Nissan Pathfinder 2.5 D 127.909 2007 562.000,- 
8. MFE-835 Skoda Yeti 1.8 TSI 309.689 2012 652.000,- 
9. MGW-418 Skoda Yeti 2.0 CR TDI 4X4 187.866 2013 451.000,- 
10. MZA-207 Mercedes B 220 4 Matic 125.256 2014 1.706.000,- 
11. KTH-985 Nissan Pathfinder 2.5 D 167.677 2007 660.000,- 
12. PMX-655 Suzuki Vitara 1.6 GL 4WD 163.247 2017 1.998.000,- 
13. NBW-111 Opel Astra 1.4 J T 130.033 2015 1.658.000,- 
14. MLZ-475 Skoda Yeti 2.0 CR TDI 4X4 189.739 2013 686.000,- 
15. MLZ-485 Skoda Yeti 2.0 CR TDI 4X4 234.801 2013 604.000,- 
16. MLZ-484 Skoda Yeti 2.0 CR TDI 4X4 272.791 2013 694.000,- 
17. MYL-611 Audi A4 Avant 3,0 TFSI 269.856 2015 1.731.000,- 
 
 
Az Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege egységesen, minden fenti gépjárműre külön-
külön értve: 30.000, - Ft 
 
A gépjárművek per-, teher-, és igénymentesek.  
 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 87.§ b) pontja alapján az 
értékesítés mentes az általános forgalmi adó alól. 
 
Árvereztető tájékoztatja árverezőket, hogy a gépjárművek üzemképtelen állapotban kerülnek 
árverezésre, illetve eladásra, ebből adódóan a gépjárműveket sem a megtekintés során, sem az 
árveréskor – a hibáikból, sérüléseikből adódóan – beindítani semmilyen módon nem lehet.  
 

2. A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság (4024 Debrecen, Kossuth u. 20., a továbbiakban 
árvereztető) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 45.§ (1) bekezdés alapján 
értékesítésre meghirdet  5 darab gépjárművet. 
 

 Megjegyzés Forgalmi rendszám Gyártmány, típus Kikiáltási 
ár (Ft) 

1. Bontásra CFV-598 Renault 19 1 000 
2. Bontásra VI-28-MGU BMW 1 000 
3. Bontásra IPM-489 Citroen Sxara 1 000 
4. Bontásra EFW-809 Opel Vectra 1 000 
5. Bontásra IS-93-CIN Audi 1 000 
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Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege: 500, - Ft 
 
A gépjármű elszállítására jogszabály alapján került sor és az értékesítés is jogszabályi 
felhatalmazáson alapul.  
 
A járművek tekintetében az árvereztető semmilyen felelősséget és kezességet nem vállal azok 
műszaki állapota és forgalomba helyezhetősége vonatkozásában. Az értékesítés bontásra történik, 
a járművek okmányokkal nem rendelkeznek. 
 
Az árverező megtekintett állapotban, a fentiek tudomásul vétele mellett, saját kockázatára tesz 
vételi ajánlatot (licitál) a járműre, és vásárolja meg azt nyertessége esetén. 
 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 87.§ b) pontja alapján az 
értékesítés mentes az általános forgalmi adó alól. 
 
Árvereztető tájékoztatja árverezőket, hogy a gépjárművek üzemképtelen állapotban kerülnek 
árverezésre, illetve eladásra, ebből adódóan a gépjárműveket sem a megtekintés során, sem az 
árveréskor – a hibáikból, sérüléseikből adódóan – beindítani semmilyen módon nem lehet.  

 
3. 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 
rendelkező 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet alapján értékesítésre meghirdet 4 
darab gépjárművet.  
 

 Forgalmi 
rendszám 

Gyártmány, típus Évjárat Kikiáltási ár 
(Ft) 

1. NNN - 408 Audi A7 Sportback 2012 4.605.000,- 
2. nincs 

 
BMW E60 535D 

Limousine 2004 395.000,- 
3. GHV-519 Renault Laguna 2.0 RT 1997 40.000,-  
4. NAF-957 Renault Twingo 1999 54.000,- 

 
Árverési előleg (ajánlati biztosíték) összege egységesen, minden fenti gépjárműre külön-
külön értve: 10.000, - Ft 
 
A gépjárművek lefoglalására jogszabály alapján került sor és az értékesítés is jogszabályi 
felhatalmazáson és a bíróság végzésén alapul.  
 
A járművek tekintetében az árvereztető semmilyen felelősséget és kezességet nem vállal azok 
műszaki állapota és forgalomba helyezhetősége vonatkozásában. Az értékesítés bírósági végzés 
alapján történik, a járművek okmányai a kormányhivatalnál lelhetőek fel. 
 
Az árverező megtekintett állapotban, a fentiek tudomásul vétele mellett, saját kockázatára tesz 
vételi ajánlatot (licitál) a járműre, és vásárolja meg azt nyertessége esetén. 
 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 87.§ b) pontja alapján az 
értékesítés mentes az általános forgalmi adó alól. 
 
Árvereztető tájékoztatja árverezőket, hogy a gépjárművek üzemképtelen állapotban kerülnek 
árverezésre, illetve eladásra, ebből adódóan a gépjárműveket sem a megtekintés során, sem az 
árveréskor – a hibáikból, sérüléseikből adódóan – beindítani semmilyen módon nem lehet.  
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4. AZ ÁRVERÉS IDŐPONTJA  
 

2021. szeptember 08. 1000 óra 

5. Az árverés és a jelentkezés helye: 4028 Debrecen, Baksay Sándor u. 25. szám, a Hajdú-Bihar 

Megyei Rendőr-főkapitányság gépjármű telephelye  

 
6. AZ ÁRVERÉSRE JELENTKEZÉS IDEJE: 

   2021. szeptember 08. 0800 - 0945 között 
 
 
7. Felvilágosítás kérhető  

 

Az árverési eljárással 
kapcsolatban: 

Dr. Kovács Margit c. r. 
alezredes Jogtanácsos 

Tel: 06-52/516-400/23-21 
        06-70/491-1404 
Fax: 06-52/516-405 

A járművek 
megtekintésének 

lehetőségéről: 

Koczkanics József r. tzls. 

Kozma Tamás r. zls. 

Gépjármű előadó 

Gépjármű előadó 

Tel: 06-52/516-400/59-44 
Tel: 06-52/516-400/59-26 
Fax: 06-52/516-411 

 
8. Az árverés közjegyző jelenlétében történik. Az árvereztető az árverés megkezdésekor ismerteti az 

árverés részletes feltételeit. 
 

9. Árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A 
meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

 
 
10. A jelentkezés feltételei: 

 
10.1. személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyző által hitelesített okiratba foglalt 

meghatalmazás bemutatása, illetve annak átadása; 

10.2. gazdasági társaság nevében történő részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat 
vagy a bejegyeztetés folyamatba tételét igazoló cégeljárási igazolás és aláírási 
címpéldány/aláírás minta átadása; 

10.3. az árverező írásbeli nyilatkozata arról, hogy 
10.3.1. nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati 

adósságrendezési eljárás alatt; 
10.3.2. tevékenységét nem függesztette vagy függesztették fel; 
10.3.3. nincs az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. §-ának 34. pontja 

szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása; 
10.3.4. 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; 
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10.3.5. nem áll gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség 
betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, illetve tevékenységét a jogi 
személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. 
törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta; 

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

10.4. az árverező írásbeli nyilatkozata arról, hogy az állami vagyon hasznosítására irányuló 
korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásban, mint nyertes árverező 
magánszemély, gazdasági társaság és képviseletében eljáró személy nem lépett vissza a 
szerződés megkötésétől; 

10.5. 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; 

10.6. az árverező köteles csatolni a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által az árverés napját 
megelőző 30 napnál nem régebben kiadott adó-és vámhivatal igazolást, vagy az Art. 
szerinti együttes adóigazolást [(ezzel egyenértékű, ha az árverező szerepel a NAV 
köztartozásmentes adózói adatbázisában 
(https://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes), s ezt 
igazolja], hogy nincs az állami adó-és vámhatóság felé köztartozása, valamint a helyi 
önkormányzati adóhatóság 30 napnál nem régebben kiállított igazolását arról, hogy nem 
áll fenn adótartozása az önkormányzati adóhatóság felé; (magánszemélynek, cégnek és 
egyéni vállalkozónak egyaránt);  

 

10.7. igazolás (dokumentum) bemutatása arról, hogy az árverező az árverési előleget (ajánlati 
biztosítékot) a kitűzött árverés időpontját megelőzően (azaz az árverés megkezdéséig) 
készpénzben befizette az árvereztető részére (pénztárába); 

10.8. az árverés feltételeinek és a kötendő szerződés feltételeinek elfogadásáról szóló 
nyilatkozat; 

10.9. az árverező gazdasági társaság tulajdonosainak arról szóló nyilatkozata, hogy a 
nyertesség esetén megkötendő adásvételi szerződéshez szükséges-e külön társasági 
esemény (egyéni vállalkozóra és magánszemélyre értelemszerűen nem vonatkozik). 

 
11. NEM VEHET RÉSZT AZ ÁRVERÉSEN, ILLETVE KIZÁRÁSRA KERÜL: 

 
11.1. aki személyazonosságát nem tudja igazolni, képviselet esetén közjegyző által hitelesített 

okiratba foglalt meghatalmazással nem rendelkezik; 

11.2. gazdasági társaság nem rendelkezik cégkivonattal, vagy az 30 napnál régebbi, illetve 
aláírási címpéldánnyal/aláírás mintával nem rendelkezik, és nem tudja átadni; 

11.3. az árverező nem nyújt be írásbeli nyilatkozatot a jelen hirdetmény 10.3.1.-10.3.6. 
pontjaira vonatkozóan, vagy nyilatkozata alapján valamely kizáró ok hatálya alatt áll, 
illetve az árvereztető a nyilvános adatbázisokban történő ellenőrzés során kizáró okra 
vonatkozó adatot talál; 

11.4. a jelen hirdetmény 10.4. pontjában foglaltakkal kapcsolatban az árverező nem nyújt be 
írásbeli nyilatkozatot, vagy úgy nyilatkozik, hogy történt visszalépés, illetve az 
árvereztető nyilvántartása és tudomása szerint az árverező, mint nyertes árverező 
magánszemély, nyertes gazdasági társaság és annak képviseletében eljáró személy 
visszalépett; 

11.5. ha az árverező nem nyújt be a jelen hirdetmény 10.5. pontja szerinti írásbeli nyilatkozatot, 
vagy nem minősül átláthatónak; 
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11.6. az árverező nem csatolja a NAV, továbbá az önkormányzati adóhatóság jelen hirdetmény 
10.6. pontja szerinti igazolását, vagy az igazolások alapján adótartozása áll fenn; 

11.7. az árverési előleget (ajánlati biztosítékot) nem fizette be, vagy a befizetett összeg nem éri 
el az előírt összegű árverési előleget; 

11.8. nem nyújtja be a jelen hirdetmény 10.8. pontja szerinti nyilatkozatot, vagy úgy 
nyilatkozik, hogy nem fogadja el a feltételeket; 

11.9. nem nyilatkozik a jelen hirdetmény 10.9. pontja szerinti külön társasági esemény 
szükségességéről. 

 
AZ ÁRVERÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT AZ ELJÁRÁS LEFOLYTATÓJA KÖZJEGYZŐ 

JELENLÉTÉBEN TÉTELESEN ELLENŐRZI AZ ELŐÍRT IRATOK, IGAZOLÁSOK 
MEGLÉTÉT ÉS ELLENŐRZI AZOK TARTALMÁT. 

AMENNYIBEN VALAMELY IRAT, VAGY IGAZOLÁS HIÁNYZIK, VAGY KIZÁRÓ OK 
MERÜL FEL, ÚGY A JELENTKEZŐ NEM LICITÁLHAT! 

 

12. Egyéb feltételek: 
 

12.1. A gépjárműveket 2021. szeptember 06–án és 2021. szeptember 07-én 0800 órától 1530 
óráig lehet megtekinteni a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 
gépjárműtelephelyén, a Debrecen, Baksay u. 25. szám alatt, előzetes telefonos 
egyeztetést követően.   

 

Koczkanics József r. tzls. 

Kozma Tamás r. zls. 

Gépjármű előadó 

Gépjármű előadó 

Tel: 06-52/516-400/59-44 
Tel: 06-52/516-400/59-26 
Fax: 06-52/516-411 

 
12.2. 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. 

 
12.3. Minden járműre 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. Árvereztető felhívja az árverezők figyelmét, hogy 
amennyiben valamely járműre regisztrálnak, úgy az árverés megkezdését követően 
visszalépést az árvereztető nem fogad el. Amennyiben árverező visszalép, azt árvereztető 
úgy tekinti, mintha a szerződéstől lépett volna vissza és az árverési előleget (ajánlati 
biztosítékot) elveszíti.  

12.4. Az ajánlattevők a kikiáltási árról indulva licitálhatnak. Egy-egy ráajánlás minimális 
összege (licitlépcső) a jelen árverési hirdetmény 1. és 3. pontjában meghatározott 
gépjárművek esetén 10.000,- Ft, míg a 2. pontban felsorolt 5 db jármű esetén 1.000,- Ft. A 
következő licit megtételére rendelkezésre álló idő 15 másodperc. A licitálás addig tart, 
amíg a rendelkezésre álló időn belül új ajánlat nem érkezik. A járművet a legmagasabb 
vételárat ajánló veheti meg. 

12.5. Az adásvételi szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a nyertes árverező az árverés 
befejezését követően, lehetőség szerint még az árverés napján az árverési tétel vételárát 
átutalja a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 10034002-01451557-00000000 
számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára. 
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12.6. Az árvereztető az árverés nyertesével az árverés időpontjától számított 15 naptári napon 
belül szerződést köt. Az ajánlati kötöttség időtartama ezzel megegyező, azaz 15 naptári 
nap. 

12.7. Amennyiben a nyertes árverező a hirdetményben előírt határidő – ajánlati kötöttség – 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 előleget 
(ajánlati biztosítékot) elveszti és felelős a szerződéskötés meghiúsulásából az árvereztetőt 
ért károkért, továbbá viselni köteles az árvereztető ebből fakadó költségeit. 

 
13. Az árvereztető fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa. Az 

árverés eredménytelen, ha 

13.1. nem jelent meg egyetlen árverező sem; 

13.2. az árverezők nem tettek érvényes vételi ajánlatot; 

13.3. az árverezők által tett vételi ajánlat egyike sem felel meg az árverési kiírásban 
foglaltaknak; 

13.4. ha az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezők érdekeit súlyosan sértő cselekmény 
miatt az árverés érvénytelenítéséről kell dönteni; 

13.5. a nyertes árverező visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következő 
helyezettjével történő szerződéskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minősül, ha a 
nyertes árverező a szerződéskötésre előírt határidő alatt a szerződést BÁRMELY OKBÓL 
nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverező a befizetett árverési előleget (ajánlati 
biztosítékot) elveszti. 

14. Az árvereztető fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverező visszalépése esetén az árverés 
soron következő helyezettjével kössön szerződést. 

15. 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. 

 
16. árA tulajdonszerzési korlátozásba ütköző szerződés semmis.  

17. A licitálás tényleges megkezdése minősül az árverés megkezdésének. 
 
 

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 
 


