
 

 

Meghívásos pályázati felhívás vendéglátóipari egység üzemeltetésére 
 

 

A Pelso Camping Korlátolt Felelősségű Társaság – továbbiakban a Kiíró - (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 5. 3. em. 

2.) cégjegyzékszám: 01 09 198927, adószám: 25086438242, meghívásos pályázatot hirdet Alsóörs és Palóznak 

határán található 18 hektáros, mintegy 2500 fő befogadására alkalmas Pelso Camping (korábbi Európa Kemping) 

területén történő vendéglátóipari egységek üzemeltetésére. 

 

Alsóörs és Paloznak határán található Európa Kemping a 2016-os évtől megújul, Pelso Camping néven üzemel 

tovább. Projektcégünk, a Pelso Camping Kft. által 2014-ben került sor az Európa Kemping megvásárlására. 

Fejlesztési terveink között szerepel a kemping mellett strand, apartman és kikötő választék kiépítése, a kemping 

fesztiválközpontjának fejlesztése, valamint a jelenlegi kemping kapacitások bővítése. Mindemellett kitűzött célunk 

gyerektáborok illetve különféle sportesemények megszervezése és lebonyolítása, wakeboard pálya kiépítése a nyílt 

vízfelületen, a kemping termál szolgáltatásainak fejlesztése, kertmozi, kalandpark fejlesztése, horgászstég 

kiépítése, horgászathoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése és egyéb, nemzetközi példák alapján működő új 

szolgáltatások megvalósítása (lásd 1. sz. melléklet).  

 

A PÁLYÁZAT ALAPVETŐ CÉLJA: 

2016-os évtől a  Pelso Camping területén a nyaralók, látogatók meleg- és hidegkonyhai készítményekkel és itallal való 

ellátását biztosító, nagy kínálattal, tömeges étkeztetésre alkalmas rendszerrel és eszközkészlettel rendelkező 

vendéglátó egységek felállítása, működtetése. 

 

Jelen pályázat kiírásának célja, hogy megtaláljuk azokat a szereplőket, amelyek képesek a fent megnevezett 

vendéglátó egységek állandó, magas színvonalú, reális árszínvonalú üzemeltetésére, valamint alkalmasak arra is, hogy 

tevékenységüket a kempinget működtető Pelso Camping Kft.-vel, valamint a kemping más területein működő más 

szervezetekkel összhangban, kooperatívan, proaktívan végezni. Az ideális pályázó tőkeerős, tapasztalattal és 

ötletekkel rendelkező gazdasági vállalkozás. 

 

 

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRGYA: 

A Kiíró területén vengédlátóipari egység üzemeltetése, tárgyi eszközök (építmény nem), engedélyek, egyéb szükséges 

elemek beszerzése, építmény bérlése, bérleti díj fizetése. 

A Pályázó a vendéglátóipari egység terveit és berendezését, termékkínálatát köteles egyeztetni a Kiíróval, és csak a 

kemping színvonalának és az egység szellemiségének megfelelő bútorok és berendezési tárgyak kerülhetnek 

elhelyezésre. 

 

Pályázni lehet a következő profilú helyek üzemeltetésére: 

 Vízparti koktélbár (1db) – déli „K” területen. A kialakítandó parti sétányhoz kapcsolódva elképzelések 

szerint a mostani koktélbár helyén egy teraszos vízpart kapcsolatos koktél és snack bár, vélhetően a napozó 

stéghez (500-1000 nm) kapcsolódva. Halk lounge zene, naplemente napernyő és mű-rattan fotelek, 

hajóforgalom a vízió. 

 Büfésor a plage mentén (4-6) – „S” területen. Igények alapján faházakba telepítve korlátozott választékú 

strand büfé (vattacukor, kürtőskalács, fagylalt, üdítő, etc.) 

 Központi étterem üzemeltetés a kempingen belül + esetleg 1 db parti büfé – lehetőleg önkiszolgálós 

rendszerű, elérhető árú, a Camping on-line fizetési rendszerébe kapcsolódó napi menüt és étlapról történő 

választékot kínáló egység a jelenlegi központi étterem helyén. 

 Közterületi kapcsolatos étteremsor éttermeinek üzemeltetése – A koncepció „R” jelű területén a 

Camping-be vezető fő feltáró út mentén elhelyezkedő 4-5 étterem üzemeltetése, mely keleti határával nyit a  

2017-től várhatóan az „X” területen kialakításra kerülő strand és élményközpontra. 

 

 



 

 

 

A PÁLYÁZAT FŐBB PARAMÉTEREI: 

Vendéglátóipari egység nyitva tartása:     Igazodva a Pelso Camping működési rendjéhez 

 

A kiírt pályázat nyerteseit 3 körben tervezzük kiválasztani a következők szerint: 

 

1. kör: A pályázat benyújtásának határideje:   2015. szeptember 30. 12:00 

A kiírásra pályázóknak a csatolt adatlap kitöltésével kell jelentkezniük – tartalmazva a főbb adatokat, 

referenciákat, észrevételeket és az indikatív (tájékoztató) árakat, árképleteket. 

 

2. kör: A pályázat benyújtásának határideje:  2015. október 31. 12:00 

A pályázati feltételek véglegesítésre kerülnek az 1. kör információi szerint, majd konkrét árajánlat adás 

történik meg a Pályázók részéről. 

 

3. kör: A pályázat benyújtásának határideje:  2015. november 30. 12:00 

Kategóriánként a 3 legjobb ajánlettevővel való kapcsolatfelvétel és végső versenyeztetés. 

 

A pályázat eredményének kihirdetése:    2016.01.31. 

 

Az elbírálás szempontja Az összességében legelőnyösebb ajánlat, a kiírási feltételek szerint. 

Legfőbb bírálati szempontok: a Pályázó által megadott árak, fizetési 

ütemezés, a Pályázó tapasztalata, referenciái, ötletei, hozzáadott érték. 

A pályázati elbírásálásban előnyt élvez az a Pályázó, aki a helyi 

nemzetiségi értékeket megőrzi a gasztronómiai kínálat és a 

megjelenés tekintetében. 

 

A PÁLYÁZÓK KÖRE: 

Bármely természetes, jogi személyiség vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. A nyertes pályázókkal 

vállalkozói szerződés megkötésére kerül sor. 

 

A pályázatban való résztvétel alapfeltétele az érvényes működési (hideg-, illetve a vendéglátóhely profiljának 

megfelelően melegkonyhás) és szakhatósági engedély, illetve érvényes jogszabályi környezet. A Pályázónak a 

tevékenységi körben kellő jártassággal kell rendelkeznie. 

 

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL: 

 Kitöltött adatlap 

 Indikatív árak, amelyért cserébe a Kiíró a kemping terültén a nyertes pályázók részére az általa működtetett 

vendéglátó egységekben szolgáltatáshoz való kizárólagos jogot biztosít. Kivéve: büfé 

 A bérleti konstrukcióra vonatkozó elképzelésüket kérjük a pályázati anyagban feltüntetni. 

 Aláírt nyilatkozat 

 

A PÁLYÁZÁT BENYÚJTÁSA: 

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik. A pályázatra a mellékelt pályázati adatlap és nyilatkozat 

leadásával lehet jelentkezni, amelyet a ptakacs@pelsocamping.hu címre kérjük eljuttatni. 
A pályázat készítése során felmerülő kérdéseket is a fent jelzett e-mailcímre lehet megküldeni. 

 

A PÁLYÁZATBÓL KIZÁRÓ OKOK: 

 beadási határidő után beérkezett pályázat, 

 adatlap helytelen és/vagy hiányos kitöltése 

 titkosságot sértő pályázat, 

 a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi  követelményeket nem  teljesítő pályázat, 

mailto:ptakacs@pelsocamping.hu


 

 

 gazdasági szereplő, aki végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 

végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 

szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló 

helyzetben van, 

 tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették, 

 egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a 

letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett 

eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott. 

 

MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK: 

 A Pályázónak vállalnia kell, hogy a vendéglátóipari egység működése során mindent elkövet annak 

érdekében, hogy a kemping látogatottságát és ezáltal a helyszín ismertségét és népszerűsését növelje. Ennek 

érdekében megfelelő marketing és reklám tevékenységet fejt ki. 

 

EGYÉB ELŐÍRÁSOK: 

 A Kiíró biztosítja a helyszín megtekintésének lehetőségét előzetes telefoni egyeztetés alapján. 

 A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

 Az ajánlat készítéséért a Kiíró térítést nem fizet, annak valamennyi költsége a Pályázót terheli. 

 Hiánypótlásra lehetőség nincs. 

 Jelen felhívás nem minősül ajánlattételnek. 

 A felhívás elektronikusan is elérhető a www.pelsocamping.hu/palyazat oldalon 

 

MELLÉKLETEK: 

1. Fejlesztési koncepció 

2. Kitöltendő adatlap 

3. Nyilatkozat 

 

 

 

Budapest, 2015. augusztus 31.  

 

 

Takács Péter 

Ügyvezető 

  

http://www.pelsocamping.hu/palyazat


 

 

1. számú melléklet – Fejlesztési koncepció terv 

 

O – Külső kikötő 

Megépítésre kerül egy 175 férőhelyes korszerű külső medencés kikötő, mely a keleti medence központjában 

Balatonaliga, Siófok, Balatonfüred és Tihanytól egyenlő távolságra változatos, optimális és biztos indulási és 

érkezési helyszín minden szélviszony esetén a vitorlázás szerelmeseinek. 

A – parti villák 

Megépítésre kerül közel 50 luxus parti villaépület, mely önálló belső kikötővel, parkosított környezettel és 

számtalan központi szolgáltatással (étterem, mosoda, takarítás, gyerekmegőrző, rendezvényszervezés) várja lakóit. 

Az angolszász club rendszerben működő fejlesztés újszerű kikötő elrendezésével, kreatív építészeti munkájával, 

megalkuvást nem ismerő minőségével egyedülálló terméket kínál a közép-európai luxus piacán. A kialakítás 

törekszik a maximális privát tér megteremtésére, ugyanakkor a fesztivál központ közelsége utolérhetetlen 

gasztronómiai és kulturális választékot biztosít a nyüzsgésre vágyóknak is. 

B – vízközeli kikötő apartmanok + főtér 

A központi főtér köré rendeződve a megépülő mintegy 5000 nm közösségi tér a városrész központja. Az itt 

létesülő területek wellness központ, kondicionáló terem, étterem, kávézó, üzletsor, és egyéb szórakoztató 

szolgáltatásoknak kíván területet biztosítani. A 4000 nm-es főtér mintegy +3m-es szintje kilátást biztosít a belső 

tóra, valamint a Balatonra.  

A közösségi területek felett kap helyet a mintegy 6000 nm apartman terület, mely kikötői közelsége révén a külső 

kikötő használói között számíthat a legnagyobb érdeklődésre. Az épületek tájolása révén a tulajdonosok 

közvetlen, és utolérhetetlen tihanyi panorámában, valamint a lenyugvó nap sugaraiban gyönyörködhetnek minden 

nap. 

C – Apartmanok 

A II. ütemben megépítésre kerülő apartmanok célja a költséghatékony és pénztárcabarát termék megjelenítése a 

választékban. A tulajdonosok a városrész közvetlen közelében egy ragyogó szolgáltatáshalmazzal rendelkező 

fejlesztés határán optimális ár/érték arányú tulajdont szerezhetnek. A fesztiválközpont eseménynaptára, az 

élvezetes panoráma, a strand, éttermek és a sportlétesítmények közelsége teszi vonzóvá ezen épületeket. 

D – Rendezvénysátor 2x1200 + 500 nm 

Állandó infrastruktúra fejlesztési koncepciónk keretében valós igényt látunk a rossz idő esetén is használható, a 

környék lakói számára is elfogadható zajszintű multifunkcionális (sportesemény, zenei fesztivál, kiállítás, 

falunapok) és flexibilis (2 részre szeparálható) rendezvénysátor létesítésére 

E – Apartman parkolók 

440 férőhelyes központi parkoló, mely rekultívált, földdel takart  megjelenésével biztosítja a maximális tájba 

illeszkedést, és parkosított megjelenést. 

F – Rendezvény parkolók 

240 férőhelyes központi parkoló, mely rekultívált, földdel takart  megjelenésével biztosítja a maximális tájba 

illeszkedést, és parkosított megjelenést. 

G – Nagyszínpad aréna 

Állandó infrastruktúra fejlesztési koncepciónk keretében valós igényt látunk egy „B” típusú nagyszínpad 

telepítésére, mely nagyobb zenei események megrendezését teszi lehetővé (Jazz fesztivál, táncesemények, LGT 

koncert). A színpad előtti nézőteret körbeölelő zajvédő dombok a többi funkció zavartalan élvezetét, és a nézők 

kényelmét egyaránt szolgálják. A dombok belső felén lelátó, kertmozi, nyári színpad létesíthető. A dombok 

mintegy + 6m-es magasságából csodálatos kilátásban gyönyörködhetnek az itt létesülő kilátó vendégei. 

H – Bor & gasztronómia rendezvénytér, 20 pince 

A zajvédő dombok külső felén terveink szerint 20 db egyenként 230 nm-es borospince létesül. A pincék előtti két, 

egyenként 50x80m-es tér gasztronómiai események megrendezésének színtere.  

I – Platán sorházak 

A III. ütemben létesülő fejlesztés a meglévő értékes faállomány adottságait kihasználva teremt közvetlen 

kertkapcsolatos sorházi apartmanokat a kemping strandjának közvetlen közelében. 

J – Pelso Camping Apartmanok 



 

 

A III. ütemben létesülő fejlesztés - az egész tervezést meghatározó -  a hely szellemének „genius loci”-nak 

leginkább megfelelő zóna. Az un. falusi oldalhatáros beépítés hagyományos megjelenést, és közvetlen 

kertkapcsolatos apartmanokat teremt a kemping strandjának közvetlen közelében. 

K – Mobilházak 

A modern kempingélet leginkább kedvelt termékéből, az egyedi konyhával, fürdőszobával, terasszal rendelkező 

mobil házakból a kemping kapacitását 100 házra kívánjuk emelni. 

L – Lakókocsi & sátor parcellák –vízközeli 

Megőrizve a kialakult parcellakiosztást, ezen területek lehetőséget biztosítanak saját lakókocsival rendelkező 

vendégek elhelyezésére akár rövidebb távra, akár egész szezonra éves bérlet esetén. 

P – Lakokocsis parcellák árnyékos/parkosított (palóznaki rész) 

Megőrizve a kialakult parcellakiosztást, ezen területek lehetőséget biztosítanak saját lakókocsival rendelkező 

vendégek elhelyezésére akár rövidebb távra, akár egész szezonra éves bérlet esetén. 

R – Étteremsor (külső) 

Megőrizve a kialakult funkciót, célunk az éttermi szolgáltatások fejlesztése, együttműködve az üzemeltetőkkel. 

S – Strand 

A  mintegy 300m hosszan elnyúló több mint egy hektáros strandi terület a főszezoni pihenés alapja. Célunk a 

strand fejlesztése a mindenkori igényeknek megfelelően, strandröplapda, csúszda, medence, vizividámpark, büfé, 

vizesblokk felújítása 

X – Sportpályák 

Alsóörs város Önkormányzatával együttműködésben a közösen tulajdonolt területen célunk a sport szerelmesei 

igényének megfelelő fejlesztéssorozat megvalósítása. Terveink szerint megvalósul a gyalogos túrasport, 

kerékpáros túra, kajak túra, vitorlás sport túraközpontja, hostel jellegű szállás, oktatási központ, szerviz és 

kölcsönző. 

A területen kapna helyet 4 db teniszpálya, 4 db kispályás foci, valamint kézilabda/kosárpálya megfelelő mobil 

lelátókkal. 

M – Horgász/napozó stégek 

A kemping előtt húzódó vízterületen terveink szerint 20 kisebb és egy nagyobb stég, úgynevezett vízi állás 

létesítését tervezzük. Az így kialakuló infrastruktúra a horgászcsónak kölcsönzéssel kiegészítve a balatoni 

horgászturizmust hivatott elősegíteni, melyre napjainkban egyre nagyobb az igény a külföldi horgászok körében. 

A víziállások a nyári „kapástalan” időben a teljes nyugalomban napozni vágyók számára jelenthetnek vonzerőt. 

 



 

 

 



 

 

2. számú melléklet 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

A Pelso Camping Kft. meghívásos pályázati felhívásához 

VENDÉGLÁTÓIPARI EGYSÉG MŰKÖDTETÉSE 

 

1.1. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI 

PÁLYÁZÓ SZERVEZET NEVE 
 

PÁLYÁZÓ SZERVEZET 

PROFILJA 

 

JOGÁLLÁSA 
 

BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉS SZÁMA 
 

ADÓSZÁM 
 

SZÁMLAVEZETŐ PÉNZINTÉZET 

NEVE 

 

BANKSZÁMLASZÁM 
 

1.3. A SZÉKHELYRE VONATKOZÓ ADATOK 

SZÉKHELY CÍME 

(IRÁNYÍTÓSZÁM, TELEPÜLÉS, 

UTCA, HÁZSZÁM) 

 

SZÉKHELY LEVELEZÉSI CÍME 

(IRÁNYÍTÓSZÁM, TELEPÜLÉS, 

UTCA, HÁZSZÁM) 

 

1.4. A SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK ADATAI 

A SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK 

NEVE 

 

BEOSZTÁSA 
 

TELEFONSZÁMA 
 

FAX-SZÁMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Indikatív árajánlat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bérleti konstrukcióra vonatkozó elképzelések: 

 

 

 

 

Referenciák: 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb információk: 

 

 

 

 



 

 

3. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott, mint a pályázó szervezet hivatalos képviselője nyilatkozom 

 

 a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről, 

 arról, hogy a pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételeket elfogadom 

 arról, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a lejártáig bejelentem, ha a pályázó szervezet ellen csőd-, 

végelszámolási vagy felszámolási eljárás indult, illetve lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása 

keletkezett. 

 a pályázó szervezet nem rendelkezik egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási 

járulékfizetési kötelezettséggel.  

 

 

 

 

 

 

 

Dátum 
 

 

Aláírás 

Név:  

Beosztás: 

 

 

 

 

 

 

 

  


