Árverési szabályok
a 2015. június 23-án tartandó, a Mecsekerdő Zrt. Sellyei Erdészete 2., 3. sz. és
6. sz. területeire vonatkozó földalatti gombák gyűjtési hozzájárulásának
megszerzéséhez

1. Regisztráció
Regisztrálni csak az alábbi - a Mecsekerdő Zrt honlapján közzétett - feltételeknek megfelelő
személyeknek lehet:
















A hozzájárulásra pályázó telefonon, levélben, vagy elektronikus módon jelentkezhet a
Mecsekerdő Zrt. Sellyei Erdészeténél (levélcím: 7960 Sellye, Mátyás kir. u. 89. tel.: 0673-580-920, fax: 06-73-580-922; e-mail: sellye@mecsekerdo.hu).
Az érvényes jelentkezés feltétele, hogy a pályázó 250 000 Ft-ot átutal a Mecsekerdő
Zrt 11731001-20690586 számú számlájára, bánatpénz gyanánt, továbbá az
átutalásról szóló igazolást eljuttatja az előzőekben leírt módok valamelyikén a Sellyei
Erdészet részére.
Jelentkezési és fizetési (pénz beérkezési) határidő: 2015. június 19.
A gyűjtő tudomásul veszi, hogy a hozzájárulás csak az adott területrészre, azon belül
is csak a Mecsekerdő Zrt. által kezelt állami erdőkre vonatkozik.
A gyűjtőnek meg kell felelnie a vidékfejlesztési miniszter 24/2012. (III. 19.) VM
rendeletében foglalt feltételeknek, amelyről írásban előre nyilatkozik.
Amennyiben a pályázó nem természetes személy, úgy munkavállalói/tagjai között
legalább egy olyan személynek kell lennie, aki megfelel a fent hivatkozott
rendeletben foglalt feltételeknek.
Egy személy (pályázó) egyszeri bánatpénz befizetéssel csak egy területrészre
pályázhat.
A hozzájárulásra pályázó tudomásul veszi, hogy a megszerzett gyűjtési
hozzájárulásban maximálisan 5 fő gyűjtő jelölhető meg.
A regisztráció aláírásával együtt az ajánlattevő írásban nyilatkozik arról, hogy
megismerte és elfogadja a licitálás szabályait.
Az árverésen olyan gazdálkodó szervezet is részt vehet, amely legalább egy, a
természetes személy gyűjtőkre vonatkozó képzettségi és egyéb feltételeknek
megfelelő személyt foglalkoztat. A regisztráció során ezen – az árverésre való
jogosultságot alátámasztó - személy adatai is rögzítésre kerülnek. A gazdálkodó
szervezetet – az adott terület árverése során - csak egy személy képviselheti. A
képviseleti jogosultságot írásbeli meghatalmazással vagy más okirattal (pl.
cégkivonat) igazolni kell.
Csak regisztrált személy vehet részt a licitáláson.

2. Gyűjtési területek
A térképen öt gyűjtési terület van megjelölve. Ezekből a 2., 3. és a 6. számú területekre azon belül kizárólag a Mecsekerdő Zrt. által kezelt állami erdőterületekre - vonatkozó
földalatti gombagyűjtési hozzájárulások kerülnek árverésre. Az egyes területek határait
vastag vonal mutatja, és számmal jelöltek.

3. A licitálás menete
Regisztráció, a jelentkezési feltételek ellenőrzése.
Sorszámok kiosztása a résztvevők számára.
A licitálás a levezető irányításával szóban történik, az egyes területrészekre vonatkozó
gyűjtési hozzájárulások véletlenszerűen kiválasztott sorrendjében.
A kikiáltási ár valamennyi tétel esetében 500 000 forint + áfa.
A licit lépcső 10 000 forint + áfa.
Szünet kérésére licit közben van lehetőség, a szünet időtartamát a levezető határozza meg.
A nyertes a leütést megelőző egyedüli legmagasabb ajánlatot adó személy vagy gazdálkodó
szervezet.
A nyertesnek az ajánlott összeget (levonva belőle a korábban befizetett bánatpénzt)
legkésőbb a licitálást követő 3 banki napon belül át kell utalnia a Mecsekerdő Zrt. honlapon
közzétett bankszámlaszámára. Amennyiben ez elmarad, a Mecsekerdő Zrt. az árverést az
adott terület vonatkozásában eredménytelenné nyilvánítja, és egy későbbi időpontban újabb
árverést hirdethet meg az el nem kelt területekre vonatkozóan.
4. Egyéb rendelkezések
Amennyiben regisztráció során a maximális öt fő nem került rögzítésre, a hozzájárulás
kiadásáig megjelölhető a többi személy.
Az a nyertes - és regisztrált gyűjtőtársai -, akik a saját maguk által ajánlott összeget a
megadott határidőig nem fizetik meg, a következő 2 időszak gyűjtési hozzájárulásért
lebonyolítandó árverésen nem vehetnek részt.
A nem nyertes ajánlattevők részére a befizetett bánatpénzt a Zrt. visszautalja.
A Mecsekerdő Zrt. az árverést indokolás nélkül az eljárás bármelyik szakaszában az
hozzájárulás kiadásának időpontjáig felfüggesztheti, elhalaszthatja, vagy teljes egészében

megszüntetheti. Ebben az esetben az ajánlattevők kártérítési vagy egyéb igénnyel a
Mecsekerdő Zrt. felé nem élhetnek.
A licitálásról a Mecsekerdő Zrt. jegyzőkönyvet készít, mely nem nyilvános, és nem köteles a
licitáláson résztvevők vagy más személyek részére átadni.
Jogfenntartás: A Mecsekerdő Zrt. részéről az árverés lebonyolítása nem minősül bármely
licitáló ajánlata elfogadásának, ezért a Mecsekerdő Zrt. a gyűjtési hozzájárulás kiadásáig
jogosult akár véglegesen is felfüggeszteni az árverés útján történő értékesítést, döntését
nem köteles indokolni. Az ajánlattevőket ebben az esetben kártérítési vagy egyéb igény a
Mecsekerdő Zrt-vel szemben nem illeti meg.

Sellye, 2015. június 03.

Molnár Tamás
erdészeti igazgató

