
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 a Kormányrendelet 45. § (1) bekezdése szerint 2022. február 28. napján 
10:00 órakor az Autó Dual telephelyén (6000 Kecskemét, Georg Knorr utca)

NYILVÁNOS HATÓSÁGI ÁRVERÉS
útján értékesíti az alábbi gépjárműveket:

Sorsz. Rendszám /
Alvázszám Típus Származás Eladási ár1= Gépjármű

becsült értéke

 1. W314667 BMW 520.i külföldi   120 000 Ft

 2. ZIHM900 Opel Astra Caravan 1,6 16 V külföldi 130 000 Ft

 3. MH77DUR VW Caravelle 1,9 TDI külföldi 150 000 Ft

1  A gépjárművek megjelölt kikiáltási ára az előzetesen beszerzett
gépjárműszakértői vélemény alapján került megállapításra.

A gépjárművek per-, teher-, és igénymentesek. A járművek az alábbi időpontokban megtekinthetők:
 – 2022. február 22-én, 09.00–11.00 óra között: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 2/a. (lőtér)
Az árverés időpontja: 2022. február 28-án 10.00 óra
Regisztráció: 09.30 órától az árverés helyszínén
A jelentkezés feltételei: 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 jelentkezéskor igazolni kell a személyazonosság igazolására alkalmas irat-
tal, valamint gazdálkodó szervezetek, ill. más szervezetek nevében történő részvétel esetén eredeti vagy közjegyző által 
hitelesített aláírási címpéldány és 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat – amennyiben azzal még nem rendelkezik, 
akkor – cégbejegyzés iránti kérelmének cégbírósági lajstromszámmal ellátott példányával, illetve bírósági nyilvántartásba 
vételről szóló okirattal, illetve ezekkel egyenértékű okirattal. Az árverésen nem tehet ajánlatot, aki nem átlátható szervezet 
vagy az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással rendelkezik, melyre vonatkozóan a helyszínen írásban nyilatkozni kell.
A Kormányrendelet 27.§ alapján az árverésen részvétel további szükséges feltétele a köztartozás mentesség, melyet 
a jelentkező az illetékes adóhatóságtól beszerzett 30 napnál nem régebbi igazolással, vagy a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban történő szereplés igazolásával teljesíthet.
Az árverésre jelentkezőnek a helyszínen készpénzben árverési biztosítékot (bánatpénz) kell befi zetnie, melynek összege 
árverési tételenként 30 000 Ft. A nyertes árverező esetében az árverési biztosíték a vételárba beszámításra, a nem nyertes 
árverezők részére az árverés napján visszafi zetésre kerül.
A nyertes árverező a vételárat az adás-vételi szerződés megkötése előtt az árverés napján készpénzben vagy átutalási 
megbízással 5 munkanapon belül köteles befi zetni, mely befi zetés igazolásáról szóló feladóvevény bemutatása a szer-
ződés megkötésének feltétele. Amennyiben a nyertes árverező az előírt határidő alatt a szerződést neki felróható okból 
nem köti, meg vagy a teljes vételárat nem fi zeti meg, úgy kell tekinteni, hogy a jogügylettől visszalépett. Ebben az esetben 
a befi zetett árverési biztosítékot elveszti és felelősséggel tartozik a szerződéskötés meghiúsulásából az árvereztetőt ért 
károkért, továbbá viselni köteles az árvereztető ebből fakadó költségeit.
Az árverés a Kormányrendelet 46.§ értelmében közjegyző jelenlétében történik. Az árvereztető az árverés megkezdésekor 
ismerteti az árverés részletes feltételeit.
Az árverés eredménytelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot.
Árvereztető fenntartja a jogát arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés megkezdése előtt visszavonja, valamint az 
árverési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az árverési eljárásról, valamint az értékesítésre kerülő gépjárművekről további felvilágosítás a
(20) 80 65 666 telefonszámon, továbbá a www.autodual.hu honlapon kapható.


