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Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán - Gellérthegy 

JEGYZŐ 

Ügyiratszám: BDV/9706-12/2019 

Ügyintéző: dr. Bartos Diána Petra 

Telefon:458-3088 

Alkalmi rendezvények 

 

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Jegyzője által a kereskedelmi tevékenységek végzéséről 

szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § a) pontjában meghatározott  

alkalmi rendezvényekről vezetett nyilvántartása a következő: 

 

ALK/1/2019.-megszűnt 

1. Szolgáltató/Üzemeltető neve: Magyar Ízek Alapítvány 

2. Szolgáltató/Üzemeltető székhelye: 1141 Budapest, Paskál utca 3/b. 

3. Szolgáltató/Üzemeltető elérhetőségei: 1141 Budapest, Paskál utca 3/b., e-mail: 

office@magyarizek.hu 

4. Kapcsolattartó: Parányi Petra  

5. Szolgáltató/Üzemeltető nyilvántartási száma: 01-01-0011923 

6. Szolgáltató/Üzemeltető statisztikai számjele: 18596605-8230-569-01 

7. Szolgáltatási tevékenység megjelölése: Alkalmi rendezvény szervezése 

8. Alkalmi rendezvény megnevezése: Magyar Ízek Tavaszi Vására 

9. Az alkalmi rendezvény időpontja: 2019. április 7. 10:00-19:00 

10. Az alkalmi rendezvény helye és terület nagyság: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6. (hrsz.: 6452/2), 

Várkert Bazár, 2000 m2 (multifunkcionális terem és a hozzá tartozó terek) 

11. A helyszín tulajdonosa/üzemeltetője/vagyonkezelője: Várkapitányság Nonprofit Zrt. 

12. A bejelentés időpontja: 2019. április 3. 

13. Az alkalmi rendezvény jellege: Húsvéti Ünnephez kapcsolódóan ős- és kistermelői magyar 

élelmiszerek bemutatása, népszerűsítése, kóstoltatása, értékesítése 

14. Az alkalmi rendezvény befogadóképessége: 500 fő 

15. Az alkalmi rendezvény során kínált termékek és szolgáltatások felsorolása: sonka, kolbász, szalámi, 

hal, sajt, tejtermékek, tojás, lekvár, szörp, gyümölcslé, krémek, édesség, csokoládé, bor, sör, 

pálinka– a rendezvényen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez 

szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, 

ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, illetve 

italszolgáltatást – a rendezvényen kísérő jelleggel zeneszolgáltatást is folytatnak.  
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ALK/2/2019.-megszűnt  

1. Szolgáltató/Üzemeltető neve: HAMU ÉS GYÉMÁNT Kft 

2. Szolgáltató/Üzemeltető székhelye: 1016 Budapest, Lisznyai utca 38 

3. Szolgáltató/Üzemeltető elérhetőségei: 1016 Budapest, Lisznyai utca 38, e-mail: 

nyikos.nikoletta@hgmedia.hu 

4. Kapcsolattartó: Nyikos Nikoletta  

5. Szolgáltató/Üzemeltető nyilvántartási száma: 01-09-712316 

6. Szolgáltató/Üzemeltető statisztikai számjele: 12965669-7021-113-01 

7. Szolgáltatási tevékenység megjelölése: Alkalmi rendezvény szervezése 

8. Alkalmi rendezvény megnevezése: VinCE Wine Show 2019 

9. Az alkalmi rendezvény időpontja: 2019. április 25-27.11:00-20:00 

10. Az alkalmi rendezvény helye és terület nagyság: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6. (hrsz.: 6452/2), 

Várkert Bazár, 1500 m2 (multifunkcionális terem és a hozzá tartozó terek) 

11. A helyszín tulajdonosa/üzemeltetője/vagyonkezelője: Várkapitányság Nonprofit Zrt. 

12. A bejelentés időpontja: 2019. április 11 

13. Az alkalmi rendezvény jellege: borbemutató 

14. Az alkalmi rendezvény befogadóképessége: 1300 fő 

15. Az alkalmi rendezvény során kínált termékek és szolgáltatások felsorolása: alkoholos és 

gasztronómiai termékek a rendezvényen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a 

rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket 

forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, 

illetve italszolgáltatást – a rendezvényen kísérő jelleggel zeneszolgáltatást is folytatnak.  
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ALK/3/2019. - megszűnt 

1. Szolgáltató/Üzemeltető neve: Várkapitányság Nonprofit Zrt. 

2. Szolgáltató/Üzemeltető székhelye: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6. 

3. Szolgáltató/Üzemeltető elérhetőségei: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6, 

deutsch.maria@vargondnoksag.hu 

4. Kapcsolattartó: Deutsch Mária  

5. Szolgáltató/Üzemeltető nyilvántartási száma: 01-10-140096 

6. Szolgáltató/Üzemeltető statisztikai számjele: 26592352-9103-573-01 

7. Szolgáltatási tevékenység megjelölése: Alkalmi rendezvény szervezése 

8. Alkalmi rendezvény megnevezése: Húsvét a Várkert Bazárban 

9. Az alkalmi rendezvény időpontja: 2019. április 20-22.11:00-20:00 

10.  Az alkalmi rendezvény helye és terület nagyság: 1013 Budapest, Lánchíd utca 1700m2 (hrsz.: 

6271/2), Várkert Bazár előtti közterület (a BDV/9429-3/2019 és BDV/9429-4/2019 számú 

közterület-használati határozatokban foglalt módon és célra) 

11.  A helyszín tulajdonosa/üzemeltetője/vagyonkezelője: Várkapitányság Nonprofit Zrt. 

12.  A bejelentés időpontja: 2019. április 5. 

13.  Az alkalmi rendezvény jellege: húsvéthoz kapcsolódó családi programok, hagyományőrző 

foglalkozások, néptánc bemutató, felvonulás, gasztro show, koncertek, streetfood, 

mesterségbemutatók és vásár 

14.  Az alkalmi rendezvény befogadóképessége: 1200 fő 

15.  Az alkalmi rendezvény során kínált termékek és szolgáltatások felsorolása: kézműves termékek, 

élelmiszerek- a rendezvényen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez 

szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, 

ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, illetve 

italszolgáltatást – a rendezvényen kísérő jelleggel zeneszolgáltatást is folytatnak.  
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ALK/4/2019.-megszűnt 

1. Szolgáltató/Üzemeltető neve: DIGITAL MINDS Kft. 

2. Szolgáltató/Üzemeltető székhelye: 1093 Budapest, Bakáts u. 8. 4. em. 28. 

3. Szolgáltató/Üzemeltető elérhetőségei: 1093 Budapest, Bakáts u. 8. 4. em. 28, e-mail: vida@magdy.hu 

4. Kapcsolattartó: Vida Magdolna  

5. Szolgáltató/Üzemeltető nyilvántartási száma: 01-09-293213 

6. Szolgáltató/Üzemeltető statisztikai számjele: 25410918-5911-113-01 

7. Szolgáltatási tevékenység megjelölése: Alkalmi rendezvény szervezése 

8. Alkalmi rendezvény megnevezése: „Fitbalance Gasztro Fesztivál” 

9. Az alkalmi rendezvény időpontja: 2019. június 08. 9:00-19:00 

10.  Az alkalmi rendezvény helye és terület nagyság: Budapest, I. kerület – belterület (hrsz.: 5966), Tabán 

(Krisztina körút-Hadnagy utca-Kereszt utca által határolt terület) 1000 m2 

11.  A helyszín tulajdonosa/üzemeltetője/vagyonkezelője: Fővárosi Önkormányzat 

12.  A bejelentés időpontja: 2019.05.28. 

13.  Az alkalmi rendezvény jellege: sportrendezvény (cél: sportot és fittséget előtérbe helyezni, 

sportolásra buzdítani) 

14.  Az alkalmi rendezvény befogadóképessége: 1300 fő 

15.  Az alkalmi rendezvény során kínált termékek és szolgáltatások felsorolása: fittséghez kapcsolódó 

termékek, aszalt gyümölcsök, magok és egyéb termékek. A rendezvényen nem a kiskereskedelmi 

tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez 

kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal 

végzett étkeztetést, illetve italszolgáltatást – a rendezvényen kísérő jelleggel zeneszolgáltatást is 

folytatnak.  
 

 

 



5 

 

 

 

ALK/5/2019.-megszűnt 

1. Szolgáltató/Üzemeltető neve: Budavári Művelődési Ház  

2. Szolgáltató/Üzemeltető székhelye: 1011 Budapest, Bem rakpart 6. 

3. Szolgáltató/Üzemeltető elérhetőségei: 1011 Budapest, Bem rakpart 6., e-mail: 

zsófia.ari@gmail.com 

4. Kapcsolattartó: Ari Zsófia  

5. Szolgáltató/Üzemeltető nyilvántartási száma: 501057 (PIR szám/törzskönyvi azonosító  

6. Szolgáltató/Üzemeltető statisztikai számjele: 15501057-9329-322-01 

7. Szolgáltatási tevékenység megjelölése: Alkalmi rendezvény szervezése 

8. Alkalmi rendezvény megnevezése: „Bem6 Fesztivál” 

9. Az alkalmi rendezvény időpontja: 2019. június 15. 10:00-22:00 

10.  Az alkalmi rendezvény helye és terület nagyság: Budapest, I. kerület – 14410 hrsz.-ú-Budapest, Pala 

utca 1-2 sz. előtti 393 négyzetméternyi közterületen 

11.  A helyszín tulajdonosa/üzemeltetője/vagyonkezelője: Budapest I. kerület Budavári 

Önkormányzat 

12.  A bejelentés időpontja: 2019.05.27. 

13.  Az alkalmi rendezvény jellege: Budavári Művelődési Ház születésnapi rendezvénye 

14.  Az alkalmi rendezvény befogadóképessége: 800 fő 

15.  Az alkalmi rendezvény során kínált termékek és szolgáltatások felsorolása: üdítő, szeszesital, kávé, 

lángos, kürtőskalács A rendezvényen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a 

rendezvényhez szolgáltatásként kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket 

forgalmaznak, ideértve a megrendelő által meghatározott helyen eseti alkalommal végzett étkeztetést, 

illetve italszolgáltatást – a rendezvényen kísérő jelleggel zeneszolgáltatást is folytatnak. A 

rendezvényen szeszesital forgalmazására sor kerül. 
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ALK/6/2019.-megszűnt 

1. Szolgáltató/Üzemeltető neve: Juhász Veronika 

2. Szolgáltató/Üzemeltető székhelye: 1015 Budapest, Batthyány utca 39 

3. Szolgáltató/Üzemeltető elérhetőségei: 1015 Budapest, Batthyány utca 39, e-mail: 

vejuhasz@gmail.com, telefonszáma: 06307820479 

4. Kapcsolattartó: Juhász Veronika 

5. Szolgáltató/Üzemeltető nyilvántartási száma: magánszemély 

6. Szolgáltató/Üzemeltető statisztikai számjele:  

7. Szolgáltatási tevékenység megjelölése: Alkalmi rendezvény szervezése 

8. Alkalmi rendezvény megnevezése: „Vízivárosi szomszédünnep” 

9. Az alkalmi rendezvény időpontja: 2019. június 29. 11:00-21:20 

10.  Az alkalmi rendezvény helye és terület nagyság: Budapest, I. kerület: Batthyány utca 14001. hrsz-

ú és a Fiáth János utca (14000 hrsz-ú) kereszteződés - Jácint lépcső (14016. hrsz-ú) Batthyány utcai alsó 

része, Batthyány utca 26. előtti területen a téri árnyékoló sátrak elhelyezésével, Utcai képkiállítás a 

Víziváros régi képeivel a Batthyány utcában (Hattyúház és Batthyány utca 39. szám között, illetve a 

Batthyány utca 20-22. szám sarka és a Jácint lépcső között), Linzi lépcső (14012 hrsz-ú), Helyismereti 

séta 16:00-17:00 óra között a Vízivárosi Klubtól indulva a Hattyúház végállomásig (többek között 

érintve a Rumini játszóteret) (hrsz:13937) – hozzávetőlegesen 750m2 

11.  A helyszín tulajdonosa/üzemeltetője/vagyonkezelője: Budapest I. kerület Budavári 

Önkormányzat 

12.  A bejelentés időpontja: 2019.06.19 

13.  Az alkalmi rendezvény jellege: „A Vízivárosi szomszédünnep egy kisléptékű, lakossági 

kezdeményezés alapján szerveződő és részvételi alapú utcaünnep. Célja a lakókörnyezetünk és egymás 

megismerése, a jószomszédsági kapcsolatok erősítése, a kölcsönös bizalmon alapuló közösség építése.” 

14.  Az alkalmi rendezvény befogadóképessége: 300 fő 

15. Az alkalmi rendezvény során kínált termékek és szolgáltatások felsorolása: pizza, kakaóscsiga, 

saláta, uborka, paradicsom, retek, víz, alkoholmentes üdítő, limitált számú kézműves sörök 

(alkoholmentes) a résztvevők által elhozott, saját készítésű sütemények. A rendezvényen kísérő 

jelleggel zeneszolgáltatást is folytatnak, a rendezvényen szeszesital forgalmazására nem sor 

kerül. 
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ALK/7/2019.-megyszűnt  

1. Szolgáltató/Üzemeltető neve: Magyarországi Francia Intézet 

2. Szolgáltató/Üzemeltető székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 17. 

3. Szolgáltató/Üzemeltető elérhetőségei: tel: 489-4252, e-mail: s.bertrand@inst-france.hu 

4. Kapcsolattartó: Soléne Bertrand 

5. Szolgáltató/Üzemeltető nyilvántartási száma: - 

6. Szolgáltató/Üzemeltető statisztikai számjele/adószáma: 30057957-1-51, 30057957 9900 942 01  

7. Szolgáltatási tevékenység megjelölése: Alkalmi rendezvény szervezése 

8. Alkalmi rendezvény megnevezése: „Utcabál” 

9. Az alkalmi rendezvény időpontja: 2019. július 13. 07:00-24:00 

10.  Az alkalmi rendezvény helye és terület nagyság: Budapest, I. kerület: Pala utca (Fő utca és Bem 

rakpart közötti szakaszon, egy színpad építhető) 

11.  A helyszín tulajdonosa/üzemeltetője/vagyonkezelője: Budapest I. kerület Budavári 

Önkormányzat 

12.  A bejelentés időpontja: 2019.07.09 

13.  Az alkalmi rendezvény jellege: „francia nemzeti ünnep alkalmából rendezendő utcabál.” 

14.  Az alkalmi rendezvény befogadóképessége: 300 fő 

15.  Az alkalmi rendezvény során kínált termékek és szolgáltatások felsorolása: a rendezvény ideje alatt 

közterületi árusításra, valamint jövedelemszerzéssel összefüggő egyéb tevékenységre nem kerül 

sor. A rendezvényen kísérő jelleggel zeneszolgáltatást is folytatnak, a rendezvényen szeszesital 

forgalmazására nem sor kerül. A rendezvény ideje alatt eltérő nyitva tartással, 22:00 óráig lesz nyitva 

a Pintér Caserole Kft. által üzemeltetett Café Dumas elnevezésű üzlet (nyilv. száma: 2568/2017) 
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ALK/8/2019.-megyszűnt 

1. Szolgáltató/Üzemeltető neve: Balatonman Triatlon Kft  

2. Szolgáltató/Üzemeltető székhelye: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 3-11/A 

3. Szolgáltató/Üzemeltető elérhetőségei: tel: 0670-326-4554, e-mail: sbalatonman4@gmail.com 

4. Kapcsolattartó: Griecs Zoltán 

5. Szolgáltató/Üzemeltető nyilvántartási száma: 01-09-974351 

6. Szolgáltató/Üzemeltető statisztikai számjele/adószáma: 23703175-2-41 

7. Szolgáltatási tevékenység megjelölése: Alkalmi rendezvény szervezése 

8. Alkalmi rendezvény megnevezése: „Night Run” 

9. Az alkalmi rendezvény időpontja: 2019. augusztus 3.  

10.  Az alkalmi rendezvény helye és terület nagyság: Budapest, I. kerület: 6271/2 helyrajzi sz.-ú, 

Budapest, Ybl Miklós téren 169 m2 alapterületen megvalósuló bemutatás, és 61 m2 

alapterületen megvalósuló termékosztás és kínálás valamint 90 m2 alapterületű kereskedelmi 

tevékenység 

11.  A helyszín tulajdonosa/üzemeltetője/vagyonkezelője: Budapest I. kerület Budavári 

Önkormányzat 

12.  A bejelentés időpontja: 2019.07.09 14:00-01:30 óra 

13.  Az alkalmi rendezvény jellege: „Maccabi Játékok és az Olimpiai Ötpróba sorozathoz tartozó 

Generali Night Run budapesti éjszakai futóverseny” 

14.  Az alkalmi rendezvény befogadóképessége: 6000 fő 

15.  Az alkalmi rendezvény során kínált termékek és szolgáltatások felsorolása: a rendezvény ideje 

kereskedelmi tevékenységre sor kerül. Az értékesíteni szánt termékek: sporteszközök és 

étrendkiegészítők. A rendezvényen kísérő jelleggel zeneszolgáltatást is folytatnak, a rendezvényen 

szeszesital, élelmiszer forgalmazására nem sor kerül. 
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ALK/9/2019. - megszűnt 

1. Szolgáltató/Üzemeltető neve: Hortobágy Street Food Kft. 

2. Szolgáltató/Üzemeltető székhelye: 2151 Fót, Agárdi Gábor u. 12/A. 

3. Szolgáltató/Üzemeltető elérhetőségei: +36-20-220-0302, gulyasbomba@gmail.com 

4. Kapcsolattartó: Ponyiczky László József 

5. Szolgáltató/Üzemeltető nyilvántartási száma: 13-09-186215 

6. Szolgáltató/Üzemeltető statisztikai számjele/adószáma: 25904640-5610-113-13 / 25904640-2-13 

7. Szolgáltatási tevékenység megjelölése: Alkalmi rendezvény szervezése 

8. Alkalmi rendezvény megnevezése: Katonázó Gastro Garden 

9. Az alkalmi rendezvény időpontja: 2019. augusztus 24. napjától 2019. november 9. napjáig (hétfő-

vasárnap 10:00-20:00 óráig) 

10.  Az alkalmi rendezvény helye és terület nagyság: Budapest, I. kerület. 6453/2. helyrajzi számon 

jelölt, 1014 Budapest, Palota út 1. szám alatti „Mikve” elnevezésű 60 m2 alapterületen 

kereskedelmi tevékenység 

11.  A helyszín tulajdonosa/üzemeltetője/vagyonkezelője: Várkapitányság Nonprofit Zrt.  

12.  A bejelentés időpontja: 2019.08.27. 

13. Az alkalmi rendezvény jellege: Magyarország egyik leglátogatottabb turisztikai helyszínén a 

nemzeti gasztronómia megismertetése a magyar street food ételeken keresztül. 

14.  Az alkalmi rendezvény befogadóképessége: 180 fő 

15.  Az alkalmi rendezvény során kínált termékek és szolgáltatások felsorolása: a rendezvény idején 

kereskedelmi tevékenységre kerül sor, melynek keretében az alábbi termékek kerülnek 

értékesítésre: gulyásbomba, hundog, csöppentő, gömbi, falafel, flódni, fóti kézműves sör, tarpai 

lekvárok és pálinkák, hazai borvidékek borai. A rendezvényen zeneszolgáltatást nem folytatnak.  
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ALK/10/2019. - megszűnt 

 

1. Szolgáltató/Üzemeltető neve: Kultúrkombinát Kft. 

 

2. Szolgáltató/Üzemeltető székhelye: 1024 Budapest Keleti Károly utca 15. C. ép. 4. em. 16. 

 

3. Szolgáltató/Üzemeltető elérhetőségei: +36-70-224-8604, adriannafeher@gmail.com 

 

4. Kapcsolattartó: Fehér Adrienn 

 

5. Szolgáltató/Üzemeltető nyilvántartási száma: 01-09-916651 

 

6. Szolgáltató/Üzemeltető statisztikai számjele/adószáma: 147189685920-113-01 / 14718968-2-41  

 

7. Szolgáltatási tevékenység megjelölése: Alkalmi rendezvény szervezése 

 

8. Alkalmi rendezvény megnevezése: Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár 

 

9. Az alkalmi rendezvény időpontja: 2019. október 10. napjától 2019. október 13. napjáig  

 

10.  Az alkalmi rendezvény helye és terület nagyság: Budapest, I. kerület 6452/2. helyrajzi számon 

jelölt, 1013 Budapest Ybl Miklós tér 2-6. szám alatt a Várkert Bazárban, 2000 m2 

alapterületen (belső területeken, közterületet nem érint a rendezvény) 

 

11.  A helyszín tulajdonosa/üzemeltetője/vagyonkezelője: Várkapitányság Nonprofit Zrt.  

 

12.  A bejelentés időpontja: 2019.09.10. 

 

13. Az alkalmi rendezvény jellege: ingyenes irodalmi rendezvény, melynek célja az olvasás 

népszerűsítése  

 

14.  Az alkalmi rendezvény befogadóképessége: 999 fő 

 

15.  Az alkalmi rendezvény során kínált termékek és szolgáltatások felsorolása: könyvek, folyóiratok – a 

rendezvényen nem a kiskereskedelmi tevékenység a fő cél, de az a rendezvényhez szolgáltatásként 

kapcsolódik, és ott a rendezvény jellegéhez kapcsolódó termékeket forgalmaznak, ideértve az eseti 

alkalommal végzett italszolgáltatást, melyet a helyszínt biztosító vagyonkezelő szerződéses partnere 

végez – a rendezvényen zeneszolgáltatást is folytatnak.  
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ALK/11/2019. 

 

1. Szolgáltató/Üzemeltető neve: Népművészeti Egyesületek Szövetsége 

 

2. Szolgáltató/Üzemeltető székhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. 

 

3. Szolgáltató/Üzemeltető elérhetőségei: tel: 06-1/214-3523, e-mail: neszfolk@nesz.hu 

 

4. Kapcsolattartó: Stock Johanna 

 

5. Szolgáltató/Üzemeltető nyilvántartási száma: 01-02-0001041 

 

6. Szolgáltató/Üzemeltető statisztikai számjele/adószáma: 19001229-9003-517-01/ 19001229241 

 

7. Szolgáltatási tevékenység megjelölése: Alkalmi rendezvény szervezése 

 

8. Alkalmi rendezvény megnevezése: „Advent a Várkert Bazárban” 

 

9. Az alkalmi rendezvény időpontja: 2019. december 1. 10:30-19:00, 2019. december 8. 10:30-22:00, 

2019. december 15. 10:30-22:00, 2019. december 22. 10:30-22:00. 

 

10.  Az alkalmi rendezvény helye és terület nagyság: Budapest, I. kerület 6452/2. helyrajzi számon 

jelölt, 1013 Budapest Ybl Miklós tér 2-6. szám alatt a Várkert Bazárban, 1150 m2 

alapterületen (belső területeken, az aulában és közterületet nem érint a rendezvény) 

 

11.  A helyszín tulajdonosa/üzemeltetője/vagyonkezelője: Várkapitányság Nonprofit Zrt.  

 

12.  A bejelentés időpontja: 2019.11.25. 

 

13. Az alkalmi rendezvény jellege: A mai kortás iparművészek részére bemutatkozási és kiállítási 

lehetőség az advent időszakban. Az esemény résztvevői elismert iparművészek, akik ezen az 

eseményen az új közönségnek mutatják meg művészetüket. A rendezvényen kortárs 

iparművészek által készített iparművészeti használati és dísztárgyak kerülnek forgalmazásra.    

 

14.  Az alkalmi rendezvény befogadóképessége: 600 fő 

 

15.  Az alkalmi rendezvény során kínált termékek és szolgáltatások felsorolása: A rendezvényen kortárs 

iparművészek által készített iparművészeti használati és dísztárgyak kerülnek forgalmazásra, 

rendezvényen kísérő jelleggel zeneszolgáltatást is folytatnak. Szeszes ital forgalmazására nem 

kerül sor a rendezvényen. 
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ALK/12/2019. 

 

1. Szolgáltató/Üzemeltető neve: Festum Rendezvényszalon Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

2. Szolgáltató/Üzemeltető székhelye: 1039 Budapest, Mátyás király út 12 

 

3. Szolgáltató/Üzemeltető elérhetőségei: tel: 0630/2078029, e-mail: iroda@festumrendezveny.hu 

 

4. Kapcsolattartó: Kis Valéria Katalin 

 

5. Szolgáltató/Üzemeltető nyilvántartási száma: 01-09-295889 

 

6. Szolgáltató/Üzemeltető statisztikai számjele/adószáma: 14483453-8230-113-01/ 14483453241 

 

7. Szolgáltatási tevékenység megjelölése: Alkalmi rendezvény szervezése 

 

8. Alkalmi rendezvény megnevezése: „Katonázó Gastro Garden avagy Kóstold meg 

Magyarországot!” 

 

9. Az alkalmi rendezvény időpontja: 2019. december 18.-tól 2020. március 16-ig 

 

10.  Az alkalmi rendezvény helye és terület nagyság: 1012 Budapest, Szent György utca 2.-4.-6., 

Budapest I. kerület 6453/2. helyrajzi szám (46,5 négyzetméter), Szent György tér nyugati 

romterület – Északi tömb belső udvar (Mikve) 
 

11.  A helyszín tulajdonosa/üzemeltetője/vagyonkezelője: Várkapitányság Nonprofit Zrt.  

 

12.  A bejelentés időpontja: 2019.12.12. 

 

13. Az alkalmi rendezvény jellege: A tradicionális magyar gasztronómia bemutatása, minőségi 

magyar ételek és italok forgalmazása, turisztikai információs pont üzemeltetése.     

 

14.  Az alkalmi rendezvény befogadóképessége: 180 fő 

 

15.  Az alkalmi rendezvény során kínált termékek és szolgáltatások felsorolása: A rendezvényen bogrács 

ételek, kemencés frissen sültek, pörköltek, szeszesitalok és üdítők kerülnek forgalmazásra, 

rendezvényen zeneszolgáltatást nem folytatnak. Szeszes ital forgalmazására azonban sor kerül a 

rendezvényen. 

 

Kelt Budapesten, időbélyegző szerinti dátummal 

 

 

 

 

 

 

dr. Tarjányi Tamás  

jegyző 

 





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Dr. Tarjányi Tamás


Egyedi azonosítója: tarjanyi.tamas


Beosztása: Jegyző


Szervezeti egység megnevezése: Jegyzői Referatúra


Hivatal megnevezése: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri


A hitelesítés időpontja: 2019-12-20T10:57:18+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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