A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG

LICIT SZABÁLYZATA

2019.

Elfogadta a MESZ Elnöksége
2019. április hó 11 napján

2
LICIT SZABÁLYZAT
amely elfogadásra került a Magyar Evezős Szövetség Elnöksége által 2019. április hó 11
napján, az alábbiak szerint.
I. Fejezet
A Licit Szabályzat alkalmazási köre
1) Jelen Licit Szabályzatot a Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban: MESZ) által történő
vagyontárgyak értékesítése esetén kell alkalmazni, amely értékesítések tárgyai a MESZ
tulajdonában álló sporteszközök, melyeknek értéke a MESZ becslése alapján a 100 000 Ft
nettó összeget meghaladja.
2) A MESZ Elnöksége jogosult arra, hogy jelen Licit Szabályzat alkalmazását előírja az 1)
pontban meg nem határozott más eszközök értékesítése esetére is.
A MESZ jogosult arra is, hogy a jelen Licit Szabályzat hatálya alá tartozó eszközöket
egyedi döntése alapján licit és licit eljárás nélkül értékesítse.
II. Fejezet
A Licit Szabályzat hatálya
3) Jelen Licit Szabályzatot annak elfogadását követően az elfogadást követő első
munkanaptól kell alkalmazni.
4) A Licit Szabályzat hatálya kiterjed a MESZ-re, a MESZ nevében eljáró személyekre,
továbbá a licit eljárásban részt vevő szervezetekre és személyekre.
5) A Licit Szabályzatot a Magyarország területén belül kell alkalmazni.
III. Fejezet
Liciteljárás
6) A MESZ a tulajdonában álló, 1) pont szerinti eszközöket jelen Licit Szabályzat alapján
értékesíti. Az értékesítés célja, hogy a MESZ tagjai részére a szükségletekhez igazodó
eszközellátást biztosítsa, ugyanakkor biztosítsa azt is, hogy az adott eszköz az elérhető
legmagasabb vételáron kerüljön értékesítésre.
7) Amennyiben a MESZ a Licit Szabályzat 1), vagy 2) pontja szerinti eszközt értékesíteni
kívánja, úgy az eszköz leírását, lehetőség szerint fényképét honlapján külön link alatt
közzé teszi, törekedve arra, hogy az eszközzel kapcsolatban teljes körű információt
biztosítson. A MESZ lehetőséget biztosít arra, hogy a licit tárgyát tagszervezetei előzetes
egyeztetés után természetben is megtekinthessék.
A közzététel honlapra történő felhelyezéssel valósul meg, ahol a MESZ rögzíti még az
általa kalkulált becsértéket (kikiáltási ár), a licit határidejét, amennyiben a MESZ
szükségesnek tartja, az Azonnali Értékesítési Összeget, valamint azt, hogy a licitnek
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milyen egységenként kell meghaladnia a korábbi legmagasabb licit összegét. Végül a
MESZ ugyanitt közli az árverés helyét és idejét.
8) A MESZ a becsértéket saját belátása szerint jogosult rögzíteni, oly módon, hogy a
becsérték alatti vételáron az értékesítés nem valósítható meg.
9) Az Azonnali Értékesítési Összeg az az összeg, amelyet a licitáló jogosult azonnal
elfogadni, mely esetben a liciteljárás az összeg elfogadásával azonnal lezárul, és ezt
követően tovább licitálni nem lehet.
10) A licit emelési egységének meghatározásánál a becsértékből kiindulva a MESZ azt rögzíti,
hogy az adott eszköz esetében a licitnek 1.000,- Ft, 5.000,- Ft, 10.000,- Ft, 50.000,- Ft,
illetve 100.000,- Ft összegenként kell emelkednie. A MESZ által meghatározott emelési
egység figyelmen kívül hagyásával tett ajánlat érvénytelen.
Az ajánlattevő jogosult arra, hogy a licitálás során az adott eszközre előírt egység
többszörös összegével emelje a licitet.
11) A Licit Szabályzat szerinti liciteljárásban a MESZ tagjai jogosultak részt venni, egyéb
személyek és gazdálkodó szervezetek nem. A licit tehát zártkörű. A MESZ jogosult arra,
hogy a liciteljárás során a sportszervezet nevében eljáró személy eljárási jogosultságát
vizsgálja. A sportszervezet képviselője útján, vagy megbízás alapján járhat el.
12) A MESZ saját belátása szerint határozza meg az egyes ingóságok értékesítésének
sorrendjét.
13) A liciteljárás megkezdésekor az adott eszköznél a liciteljárás lebonyolítója megnevezi az
eszközt és közli annak becsértékét, azaz a kikiáltási árat. Ezt követően felhívja a
liciteljáráson részt vevőket ajánlatuk megtételére. Ha a felajánlott vételár a kikiáltási árat
nem éri el, a liciteljárást meghiúsultnak kell tekinteni. A liciteljárást addig kell folytatni,
amíg ajánlatot tesznek. Ha nincs további ajánlat, a liciteljárást lebonyolító a felajánlott
legmagasabb vételár háromszori kikiáltása után közli, hogy az eszközt a legtöbbet ajánló
megvette.
A liciteljárásban részt vevők az ajánlatokat személyesen a számukra kiadott – egyedi
azonosítót tartalmazó pl: szám – tábla felemelésével, és ezzel egyidejű bemondással adják
le. Ennek módját az adott liciteljárás megkezdésekor a MESZ közli. Egy szervezet egy
liciteljárásban több ajánlatot is tehet, amennyiben a korábbi ajánlatát más túllicitálta. Egy
szervezet egyszerre több eszköz liciteljárásban is részt vehet.
14) A liciteljárásban részt vevők kizárólag a vételárra tehetnek ajánlatot, minden egyéb közlés
érvénytelen.
15) A liciteljárás lezárul, ha a licitáló az Azonnali Értékesítési Összeget megajánlotta, vagy a
felajánlott legmagasabb vételárat a MESZ nevében eljáró személy, a liciteljárás
lebonyolítója háromszor kikiáltotta.
16) A licit győztesének azt kell tekinteni, aki az Azonnali Értékesítési Összeget legelőször
megajánlotta, illetve aki a legmagasabb ajánlatot tette és akinek az ajánlatát a liciteljárás
lebonyolítója háromszor kikiáltotta.
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17) A licit győztesével a MESZ a liciteljárás 16) pontja szerinti lezárulásától számított 15
napon belül adásvételi szerződést köt. Az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg a
licit győztese köteles a megajánlott vételár 10 %-ával megegyező foglalót megfizetni a
MESZ-nek készpénzben. Az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül a
vételárat ki kell egészítenie a licit győztesének a teljes vételár 50 %-ára. A teljes vételárat
a licit győztesének az adásvételi szerződés aláírásától számított 60 napon belül kell
megfizetnie.
Bármely jelen pontban rögzített fizetési kötelezettség elmaradása esetén a MESZ a
liciteljárást jogosult érvényteleníteni. A MESZ az adott eszközt a teljes vételár
megfizetésétől számított 8 napon belül adja a licit győztesének birtokába. Ettől a MESZ a
licit győzteseinek javára eltérhet.
Amennyiben a licit győztese az általa megajánlott vételárat jelen pont rendelkezései
szerint nem fizeti meg, úgy a MESZ jogosult a licit győztese által megfizetett foglalót
megtartani. Amennyiben a foglaló átadására még nem került sor, úgy a licit győztese a
foglalóval megegyező összeget meghiúsulási kötbér címén köteles a MESZ részére
felhívásra megfizetni. Ha pedig az adott eszközt a MESZ liciteljárás útján újraértékesíti, és
ezen eljárás során az adott eszköz kisebb vételáron kel el, úgy a két ár közötti különbözetet
a fizetést elmulasztó sportszervezet köteles a MESZ felhívására megfizetni. A vételár
különbözetből le kell vonni azt az összeget, amely a MESZ-nek a foglaló, vagy a
meghiúsulási kötbér alkalmazásával egyébként megtérült.
18) Amennyiben az adott eszközre ajánlat nem érkezik, úgy a MESZ az eszközt a Licit
Szabályzat alkalmazása nélkül jogosult egyéb úton értékesíteni, vagy akár leselejtezni.
Érvényes ajánlat hiányában a MESZ jogosult arra is, hogy a becsérték csökkentésével új
liciteljárást írjon ki.
19) A liciteljárásról a MESZ jegyzőkönyvet vesz fel, melyben rögzíti az értékesített eszközt, a
becsértékét és a győztes vételárat, valamint a vevő nevét és székhelyét. A jegyzőkönyvet a
liciteljárást lebonyolító személy, a licit győztese és a MESZ elnöke által kijelölt személy
írja alá. A jegyzőkönyv 2 példányban készül, amelyből 1 példány a MESZ-t, 1 példány
pedig a licit győztesét illeti.
A liciteljáráson részt vevők jelenléti ívet írnak alá, és csak az jogosult érvényesen ajánlat
tételére, aki a jelenléti ívet aláírta.
20) Ha a liciteljárás alatt, vagy azt követően az eszköz birtokbaadásáig az eszköz
megsemmisül, eltűnik, vagy egyébként értéke a MESZ megítélése szerint számottevően
megváltozik, úgy a MESZ a liciteljárást érvénytelenítheti. Amennyiben a licit győztese
részéről a vételár, vagy annak egy része az érvénytelenítésig kifizetésre került, úgy a
MESZ az átvett vételárat, illetve vételárrészt a jegybanki alapkamattal növelt összegben 8
napon belül visszafizeti.
Amennyiben a MESZ a teljes vételár kifizetése előtt az eszközt a liciteljárás győztesének
birtokába adja, a birtokbaadással a teljes kárfelelősség a birtokba vevőre száll át.
21) A MESZ a liciteljárás alatt jogosult bármikor indoklás nélkül a liciteljárási
kezdeményezését visszavonni és az eszközt a licit tárgyai közül bevonni.
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22) A MESZ az eszközök értékesítéséből befolyt vételárat elsődlegesen új eszközök
beszerzésére, illetve újonnan alakult, vagy egyébként rászoruló sportszervezetek
eszköztámogatására használja fel.
Jelen Licit Szabályzatban nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.

a MESZ Elnöksége nevében
Pető Tibor elnök

