
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
A Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) mint kiíró nyilvános pályázat 

keretében értékesíti az alábbi ingatlanait, illetve felépítményét: 
 

1. 
Cím (8 db):    8230 Balatonfüred, Germering utca 13/A., földszint 1-8. 
Helyrajzi szám:   Balatonfüred belterület 3928/Z/1-3928/Z/8 hrsz. 
 
Cím (8db):      8230 Balatonfüred, Germering utca 13/A.,  

1. emelet emelet 101-108. 
Helyrajzi szám:   Balatonfüred belterület 3928/Z/17-3928/Z/24 hrsz. 
 
Cím:       8230 Balatonfüred, Germering utca 9/C.,  

földszint 2. 
Helyrajzi szám:   Balatonfüred belterület 3928/S/2 hrsz. 
 
Cím:     8230 Balatonfüred, Kosztolányi Dezső utca 10.,            

3. emelet 307. 
Helyrajzi szám:   Balatonfüred belterület 3928/X/55 hrsz. 
 
Megnevezésük:   üdülőegység 
Ingatlanok nettó alapterülete egyenként: 29 m2 
 
Ajánlatot kizárólag a 18 db ingatlanra együttesen lehet tenni. Az ingatlanok 
kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre. 
 
Értékesítési irányár a 18 db ingatlanra vonatkozóan összesen forintban: 
299.900.000,- Ft + ÁFA, azaz kétszázkilencvenkilencmillió-kilencszázezer forint 
+ ÁFA 

 
Az ajánlatok benyújtásának ideje: 2020. május 4., 9:00 órától 10:30 óráig. 
 
2. 
Cím:      8264 Szigliget, Kossuth utca 5. 
Helyrajzi szám:    szigligeti belterület 62. 
Megnevezés:    kivett üdülőépület 
Telek terület:     308 m² 
Főépület nettó területe: 179,92 m² 
Tulajdoni hányad:    1/1 
Energetikai minőség szerinti besorolás: DD 
Értékesítési irányár forintban: 59.900.000,- Ft + ÁFA, azaz ötvenkilencmillió-

kilencszázezer forint + ÁFA  
 
Az ajánlatok benyújtásának ideje: 2020. május 4., 11:00 órától 12:30 óráig. 
 
 
 
 



 

3. 
Cím:      8600 Siófok, Beszédes József sétány 81. 
Helyrajzi szám:    3778/27 
Megnevezés:    kivett üdülőépület és udvar 
Telek terület:     3.428 m² 
Épület nettó területe:  902,23  m² 
Tulajdoni hányad:    1/1 
Energetikai minőség szerinti besorolás: FF 
Értékesítési irányár forintban: 485.900.000,- Ft + ÁFA, azaz 

négyszáznyolcvanötmillió-kilencszázezer forint 
+ ÁFA   

 

Az ajánlatok benyújtásának ideje: 2020. május 4., 13:30 órától 15:00 óráig. 
 
4. 
Cím:      Fertőrákos mólósor 12. sz. víziállás 
Hrsz.:     nincs 
Megnevezés:    vízitelep-pihenőház, felépítményes víziállás 
 Mederhasználati szerződés alapján használt terület:    559 m² 
Felépítmény nettó alapterülete: 197,73m² 
Értékesítési irányár forintban: 59.900.000,- Ft + ÁFA, azaz ötvenkilencmillió-

kilencszázezer forint + ÁFA  
 

Az ajánlatok benyújtásának ideje: 2020. május 4., 15:30 órától 17:00 óráig. 
 
5.  
Cím:      8621 Zamárdi, Rákóczi utca 13-15. 
Helyrajzi szám:    2952  
Megnevezés:    kivett üdülőépület, udvar 
Telek terület:     1.114 m² 
Épületek nettó területe:  407,35 m2 + 40,91 m² = 448,26 m2 
Tulajdoni hányad:    1/1 
Energetikai minőség szerinti besorolás: HH 
Értékesítési irányár forintban: 120.900.000.-Ft + ÁFA,azaz  egyszázhúszmillió-

kilencszázezer forint + ÁFA  
Az ingatlannal együttesen értékesítendő önálló eszközök vételára: 128.000.-Ft, 
azaz egyszázhuszonnyolcezer forint +Áfa, mely összeget a nyertes ajánlattevő  
az ingatlan vételárán felül köteles megfizetni.  
 
Az ajánlatot kizárólag az ingatlan és az önálló eszközök együttes 
megvásárlására lehet benyújtani.  
 
Az ajánlatok benyújtásának ideje: 2020. május 5., 9:00 órától 10:30 óráig. 
 
6. 
Cím:      8174 Balatonkenese, Parti sétány 98/A. 
Helyrajzi szám:    3875 
Megnevezés:    kivett üdülő 
Telek terület:     663 m² 
Főépület nettó területe:  201,43 m² 



 

Melléképület nettó területe:    3,74 m2 
Tulajdoni hányad:    1/1 
Energetikai minőség szerinti besorolás: GG 
Értékesítési irányár forintban: 60.900.000.-Ft + ÁFA, azaz hatvanmillió-

kilencszázezer forint + ÁFA  
 
Az ajánlatok benyújtásának ideje: 2020. május 5., 11:00 órától 12:30 óráig. 
 

 
7.  
Cím:      2483 Gárdony, Posta utca 28/3. 
Helyrajzi szám:    1902 
Megnevezés:    kivett posta 
Telek terület:     1.042 m² 
Épület nettó területe:  102,26 m² 
Tulajdoni hányad:    1/1 
Energetikai minőség szerinti besorolás: II 
Értékesítési irányár forintban: 39.900.000.-Ft + ÁFA, azaz harminckilencmillió-

kilencszázezer forint + ÁFA  
Az ingatlannal együttesen értékesítendő önálló eszközök vételára: 100.000.-Ft, 
azaz egyszázezer forint +Áfa, mely összeget a nyertes ajánlattevő  az ingatlan 
vételárán felül köteles megfizetni.  
 
Az ajánlatot kizárólag az ingatlan és az önálló eszközök együttes 
megvásárlására lehet benyújtani.  
 

Az ajánlatok benyújtásának ideje: 2020. május 5., 13:30 órától 15:00 óráig. 
 

Ajánlatot azok nyújthatnak be, valamint az ingatlanokat/felépítményt azok tekinthetik 
meg, akik a kiíró Értékesítési tájékoztatóját az ajánlattételi határidőt megelőző 
munkanapig (munkanapokon 09.00-12.00 között) - térítésmentesen - átvették és 
legkésőbb az ajánlat beadásáig az ezt igazoló átvételi elismervényt aláírták.  
 
Az Értékesítési tájékoztató átvétele történhet: személyesen, képviselőjük vagy 
meghatalmazott útján a Magyar Posta Zrt. Nyugat-magyarországi 
Ingatlangazdálkodási Osztály telephelyén az alábbiak szerint: 
1.,2.,4. ingatlanok és felépítmény vonatkozásában a 9400 Sopron, II. Rákóczi Ferenc 
utca 43., 11. iroda, 
3.,5.,6.,7. ingatlanok vonatkozásában a 7623 Pécs, Nagy Lajos király útja 1., 507 
iroda, 
vagy tértivevényes postai küldeményként, vagy elektronikus úton pdf formátumban. 
 
 
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető munkanapokon 8-16 óráig az 
alábbiak szerint: 
1.,2.,4. ingatlanok és felépítmény vonatkozásában a 06-30/771-8134 telefonszámon, 
3.,5.,6.,7. ingatlanok vonatkozásában a 06-30/771-8289 telefonszámon. 
 


