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SZABÁL YZAT A TÁRSASÁG TULAJDONÁBAN ÁLLÓ FELESLEGESSÉ VÁLT 500
EZER FT EGYEDI FORGALMI ÉRTÉKET MEGHALADÓ INGÓ
VAGYONELEMEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A Budapest Esély Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) - Budapest Főváros
Önkormányzata, mint alapító 34/2017. (1.25.) Főv. Kgy. számú határozatában foglaltak
értelmében - jelen szabályzattal szabályozza a feleslegessé vált 500 ezer Ft egyedi forgalmi
értéket meghaladó ingó vagyonelemeinek kizárólag nyilvános árverésen történő
értékesítésének lebonyolítását.

2. HAT ÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA

(1) A szabályzat hatálya
Területi hatálya kiterjed a Társaság teljes szervezetére.
Időbeli hatálya 2017. március 01-jétől lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttói kell
alkalmazni.

(2) A szabályzat kidolgozásáért és karbantartásáért felelős
A szabályzat kidolgozásáért és karbantartásáért a Társaság Gazdasági vezetője a felelős.

3. A SZABÁLYZAT LEÍRÁSA

A szabályzat rendelkezik, hogy a Társaság a tulajdonában álló feleslegessé vált 500 ezer Ft
egyedi forgalmi értéket meghaladó ingó vagyonelemeit kizárólag nyilvános árverés útján
értékesítheti. A Társaság az árverés lebonyolítására minden esetben külső árverésszakértőt
(árverésvezetőt) alkalmaz.

4. A NYILVÁNOS ÁRVERÉS FOLYAMATA, SZABÁLYAI

Az árverés az egyike a legrégibb piaci fonnáknak. Az árverés egy olyan adásvételi eljárás,
mely során a legkülönbözőbb árukat kiálthatják ki eladásra és a beérkezett licitek közül a
legmagasabb ajánlatot tevő vásárolhat ja meg a terméket, szolgáltatást vagy jogot.

(1) Az árverés folyamatát a Társaság képviseletében az árverésvezető irányítja. Az árverés
során minden kérdésben az árverésvezető jogosult dönteni, amely döntés ellen az árverés
keretében kifogásnak, fellebbezésnek helye nincsen. Az árverésvezető felel az árverés rendjéért
és minden szükséges intézkedést megtehet, utasítást kiadhat az árverés rendjének fenntartása,
helyreállítása érdekében. Az árverés lebonyolításának rendjét zavaró személy továbbijelenlétét
az árverésvezető megtilthatja.

(2) Az árverésvezető az árverési tételeket sorrendben röviden bemutatja, és a kikiáltási árat
kihirdeti, az Árverési vevők pedig szóbeli vételi ajánlatot tesznek. Ha a kikiáltási árra több
vételi ajánlat érkezik, az árverésvezető a licitlépcsőnek megfelelően emeli az árat mindaddig,
amíg csak egy licitáló marad és a legmagasabb vételi ajánlat a leütési vételár vonatkozásában
elfogadásra nem kerül.
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(3) Az első vételi ajánlatnak meg kell egyeznie az árverési tétel kikiáltási árával. A további
vételi ajánlatok az előzetesen egyeztetett licitlépcső szerint alakulnak.

(4) Az árverés során a már eladott árverési tételt a Vevő nem adhatja vissza, és azt az adott
árverésen ismét árverésre bocsátani nem lehet. Az Árverési vevők az árverés végén kérhetik a
le nem ütött árverési tételek újbóli árverezését. Amennyiben az árverés során vagy után egy
árverési tétel Vevője nem található meg, nem jelentkezik, az árverési tétel újra árverezhető, és
ebben az esetben a Társaság jogosult az eredeti vevőtől az árkülönbözetet követelni.

(5) Tilos minden olyan magatartás, amely az árverés, a licitálás, illetve a leütési ár csalárd
módon történő befolyásolására vagy az Árverési feltételek kijátszására irányul. Az
árverésvezető a tilos magatartást tanúsító Árverési vevőket az árverésből kizárhatja.

5. ADÁSVÉTELI SZERZÖDÉS LÉTREJÖTTE

CI) Az adásvételi szerződés a legmagasabb összegű vételi ajánlatot tevő Árverési vevő és a
Társaság között a leütéssei jön létre, amely tényt a felek a .Jeütési bizonylat" kiállításával
igazolnak. A Vevő az árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat
maradéktalanul megfizette, és az árverési tételt a Társaságtól átvette.

6. TELJES VÉTELÁR

CI) A Teljes vételár jogszabály alapján a Leütési ár és az árverési jutalék, valamint esetlegesen
a jogszabályok által előírt más adó vagy járulék együttes összege.

(2) A Vevő választása szerint a teljes vételárat vagy legalább a teljes vételár 20%-át, mint
foglalót számla ellenében, készpénzben azonnal köteles megfizetni a Társaság részére.
A Vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától számított 3 munkanapon belül
köteles megfizetni. Határidőben történő teljesítés esetén a vételárba a foglaló összege
beleszámít. Ha a Vevő a .Jeütési bizonylat" aláírását vagy a foglaló kifizetését megtagadja,
avagy a megadott határidőig a Teljes vételárat maradéktalanul nem fizeti meg, úgy a Társaság
jogosult az adásvételtől elállni. Elállás esetén a Vevőnek az általa adott foglaló nem jár vissza.
Amennyiben a Társaság az adásvételtől nem áll el, a Ptk. szerinti késedelmi kamat követelésére
jogosult.

(3) Az árverés eredményessége esetén a Társaságot árverési jutalék illeti meg, amelynek
mértéke a Leütési ár 20%-a.

7. ÁRVERÉSI TÉTEL ÁTADÁSA

CI) Amennyiben a Vevő a teljes vételárat maradéktalanul kifizette, úgy az árverési tétel az
árverés helyén átvehető.

(2) A Vevő a megvett ingó vagyontárgyelszállítása iránt a teljes vételár kiegyenlítésévei
egyidejűleg az árverés időpontjától számított 3 munkanapon belül köteles saját költségére és
veszélyére gondoskodni. A Társaság nem köteles a megvett vagyontárgyat biztonsági
csomagolással ellátni, illetőleg speciális csomagolási kérést a Vevő költségére teljesít.
Az elszállítási kötelezettség elmulasztása esetén a Társaság nem felel a megvett vagyontárgy
sérüléséért vagy elvesztéséért, és az árverést követő harmadik naptól a Teljes vételárra vetített
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0,2%/nap tárolási díjat jogosult felszámítani a Vevő felé. A tárolási díj a megvett vagyontárgy
birtokba adásával egyidejűleg esedékes.

(3) Ha a Vevő felszólítás ellenére a megvett vagyontárgyat nem szállítja el, úgy ez esetben 6
hónap elteltével a Társaság az adásvételi szerződéstől- a foglaló megtartása mellett - elállhat,
és kárainak (ideértve különösen az árverési jutalékot és a költségeit) megtérítését követelheti.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

(1) E Szabályzat 2017. március 1-jén lép hatályba.

(2) E Szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépést követően minden feleslegessé vált 500 ezer Ft
egyedi értéket meghaladó ingó vagyontárgy értékesítésekor kell alkalmazni.

(3) A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadó ak.

Budapest, 2017. március 01.
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