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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Gemenci Erdő és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság pályázati 

úton értékesíti a Baja 9018. hrsz., az ingalan-nyilvántartásban „kivett ipartelep” 

megnevezésű,  

DUNAFÜRDŐ 

néven ismert ingatlanát. 

 

Ingatlan címe:    Baja 9018. hrsz. 

Telek nagysága:   2889 m2 

Felépítmény nem található az ingatlanon.  

 

Az ingatlan a Duna folyam nagyvízi medrében, vízgazdálkodási területen található, 

azon belül a HÉSZ szerint „Vee” besorolású, „egészségügyi, szociális, turisztikai 

célú, erdőművelés alatt álló vízgazdálkodási terület” – nem beépíthető.  

 

Értékesítési alapár: 6.000.000,-Ft /azaz hatmillió forint/.  

Előírt fizetési feltétel: szerződéskötéskor egyösszegben. 

Az értékesítés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § 

(1) bekezdés k./ pontja alapján mentes az általános forgalmi adó alól.  

 

Pályázhat bármely jogi vagy természetes személy. Pályázni írásban, legfeljebb 100 

gépelt sor terjedelmű, a Gemenc Zrt.-hez címzett pályázattal lehet, melynek 

tartalmaznia kell a jelentkező azonosításához szükséges adatokat, az egyértelmű, 

magyar forintban meghatározott vételi ajánlatot, mely nem lehet alacsonyabb az 

értékesítési alapárnál, az ingatlan megvásárlását követően az ingatlanon végezni 

kívánt tevékenységet, és a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az 

értékesítés pályázatban foglalt feltételeit elfogadja. 

 

Bánatpénz: Érvényes pályázat csak 600.000,- Ft /azaz hatszázezer forint/ 

bánatpénznek a Gemenc Zrt. 11732033-20060635 számú bankszámlájára „Baja, 

9018. bánatpénz” közleménnyel történő megfizetésével nyújtható be. Erről banki 

igazolást kell a pályázathoz mellékelni.  

Nyertes pályázat esetén a bánatpénz beleszámít a vételárba, amennyiben a nyertes 

pályázó a pályázati ajánlatának megfelelő szerződés megkötését (a pályázata 

ellenére) megtagadja, a bánatpénzt elveszíti.  

Nem nyertes pályázók részére a Gemenc Zrt. a bánatpénzt visszafizeti. 

 

A pályázatokat zárt borítékban kérjük „PÁLYÁZAT DUNAFÜRDŐ” felirattal az 

alábbi címre eljuttatni: 

GEMENC ZRT. 6500 Baja, Szent Imre tér 2. 

Pályázat benyújtási (beérkezési) határidő: 2021. május 14. 
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További felvilágosítás a Gemenc Zrt. Hajósi Erdészetétől kérhető. 

Tel: 79/363-054 

 

A Gemenci Erdő és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság a pályá-

zatokat 2021. május 20. napjáig fogja elbírálni, a bírálat eredményéről a pályázókat 

értesíti.  

 

A pályázat elbírálása az ajánlott vételár nagysága alapján fog történni. A vételár 

azonossága esetén a kiíró a nyertes ajánlattevőt annak alapján választja ki, hogy az 

ajánlattevő által az ingatlanban tervezett tevékenység hogyan igazítható a kiíró erdő- 

és vadgazdálkodási tevékenységéhez, környezetpolitikájához.  

 

A pályázat megfelelő ajánlat hiányában eredménytelen. A Gemenc Zrt. ezen felül 

fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot abban az esetben is eredménytelennek 

minősítse, amennyiben a pályázó által az ingatlanban tervezett tevékenység nem fér 

össze a kiíró erdő- és vadgazdálkodási tevékenységével, környezetpolitikájával. 

 

 

 

 

          

Csonka Tibor 

vezérigazgató 

 

 


