
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár megszervezésére és lebonyolítására 

 

1. A PÁLYÁZAT TÁRGYA 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet a Budapest I. 

kerületben három helyszínen, a Batthyány téren, a Kapisztrán téren és Szentháromság téren 

megrendezésre kerülő 2022. évi Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár (továbbiakban: Vásár) 

megszervezésére és lebonyolítására. Az alkalmi Vásáron kortárs nép- és iparművészek által készített 

termékek, az adott ünneppel összefüggő termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, 

díszműáruk és egyéb tárgyak, valamint a közterületi értékesítés keretében forgalmazható élelmiszerek 

árusítása történhet, az árusításhoz szükséges engedélyekkel rendelkező vállalkozók bevonásával. 

A Pályázó (továbbiakban Pályázó) vállalja és felelős a Vásár megszervezéért és teljeskörű 

lebonyolításáért. 

2. A VÁSÁR ADATAI: 

 

2.1. Helyszínek:  

2.1.1. Budapest I. kerület, Batthyány tér 

Legalább 200 m közterületi távolságra nevelési, oktatási, egészségügyi, gyermek vagy 

ifjúságvédelmi intézménytől, jogszabályban meghatározott kivételek figyelembevételével, 

2.5 m távolságra épülettől, a tűzcsapok, vízvételi helyek szabadon hagyásával. 

2.1.2. Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 

Legalább 200 m közterületi távolságra nevelési, oktatási, egészségügyi, gyermek vagy 

ifjúságvédelmi intézménytől, jogszabályban meghatározott kivételek figyelembevételével 

2.5 m távolságra épülettől, a tűzcsapok, vízvételi helyek szabadon hagyásával, a parkoló 

terület lehetőség szerinti legkisebb mértékű igénybevételével. 

2.1.3. Budapest I. kerület, Szentháromság tér  

A Mátyás templom, Halászbástya és a park által határolt területen belül, legalább 200 m 

közterületi távolságra nevelési, oktatási, egészségügyi, gyermek vagy ifjúságvédelmi 

intézménytől, jogszabályban meghatározott kivételek figyelembevételével 2.5 m távolságra 

épülettől, a tűzcsapok, vízvételi helyek szabadon hagyásával 

 

2.2. Vásár időtartama:  

a) 2022. 11. 25.-2022. 12. 24. vagy 

b) 2022. 11. 25.-2022. 12. 31. 

 

2.3. Beszállítás, elbontás: 

2.3.1. beszállítás időtartama: 2022. 11. 21.-2022. 11. 24 

2.3.2. elbontás időtartama: 

a) 2022. 12. 30. 18. 00 óráig, vagy 

b) 2023. 01. 06. 18:00 óráig, 

 

2.4. Kötelező nyitvatartási idő 2022. november 25. napjától kezdődően: 

2.4.1. péntektől-szombatig 10:00-22:00 óráig 



2.4.2. vasárnaptól – csütörtökig 10:00-21 óráig, 

2.4.3. kivéve az alábbi ünnepnapokon: 

 2022. december 24-én 10:00-15:00 óráig, 

 2022. december 31-én 10:00 órától 24:00 óráig 

 

3. A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

 

3.1. Pályázó köteles a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról 

szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendeletében meghatározott közterület-használati díj 

megfizetésére (Vásár esetében 50 Ft/m2/nap), és Budapest I. kerület Budavári 

Önkormányzattal közterület-használati hatósági szerződés megkötésére , vagyis a 2022. 

évi adventi időszakban tartandó vásár megtartása érdekében, továbbá - a felek egyező 

akarata esetén - a 2023. évi adventi időszakban tartandó adventi vásárra. 

 

3.2. Pályázat legalább 2 helyszínre vonatkozóan nyújtható be, mindhárom helyszínre 

vonatkozó pályázat az elbírálás során előnyben részesül (plusz pontot kap). 

 

3.3. Pályázat benyújtásra jogosultak: 

A pályázaton részt vehet bármely, a Vásár tevékenységi köréhez illeszkedő, Magyarország 

területén bejegyzett lakóhellyel, vagy székhellyel, adószámmal rendelkező természetes és 

jogi személy, aki/amely nem áll csőd-, vagy felszámolási, végelszámolási, végrehajtási, 

kényszertörlési, megszűntnek nyilvánítási eljárás alatt, és átlátható szervezet, vagy 

átláthatósági nyilatkozatot tesz. 

 

3.4. A Pályázó feladatai  

 

3.4.1. A nyertes Pályázó vállalja a Vásár megszervezését és teljeskörű lebonyolítását. 

3.4.2. A nyertes Pályázó vállalja a beépítés műszaki és technikai megvalósítását, 

beleértve az ideiglenes közműcsatlakozások kiépítését. 

3.4.3. A nyertes Pályázó vállalja a Vásár miatt ideiglenesen kiépítésre kerülő 

közműcsatlakozásokhoz (illemhely, víz, villany) kapcsolódó közüzemi díjak 

megfizetését. 

3.4.4. A nyertes Pályázó vállalja a behajtási engedélyek beszerzését. 

3.4.5. A nyertes Pályázó vállalja, hogy a Vásár lebonyolítása a hatósági és jogszabályi 

előírásoknak megfelelően történik. 

3.4.6. A nyertes Pályázó a Vásár nyitvatartási ideje alatt köteles szakmailag képzett 

biztonsági személyzetet biztosítani. 

3.4.7. A nyertes Pályázó köteles a nyitvatartási idő betartására. 

3.4.8. A nyertes Pályázó vállalja a helyszínek nyitvatartási időn kívüli őrzés-védési 

feladatait. 

3.4.9. A nyertes Pályázó vállalja, hogy a Kiíró által meghatározott bepakolási,- és bontási 

ütemtervet betartja, 

3.4.10. A nyertes Pályázó köteles együttműködni Kiíróval minden olyan intézkedés 

végrehajtásában, ami a Vásár biztonságos megvalósítását segíti,  

3.4.11. Tilos a Vásáron egyszer használatos műanyagtermékek, továbbá oxidatív úton 

lebomló műanyagból készült termékek forgalomba hozatala, használata, helyette 



az illetékes kerületi hivatal népegészségügyi osztályával egyeztetett 

környezetbarát termékek használata engedélyezett, 

3.4.12. A nyertes Pályázó a Vásár nyitvatartási ideje alatt és zárás után egy órával a 

hulladék összeszedésére köteles személyzetet biztosítani és a hulladékot napi 

szinten elszállítani, A rendezvény során keletkező kommunális hulladék becsült 

mennyiségének megfelelő számú és méretű hulladékgyűjtőt kell kihelyezni, azok 

rendszeres kiürítéséről, elszállíttatásáról gondoskodni kell. A rendezvényi terület 

megfelelő folyamatos és záró takarításról gondoskodni kell. 

3.4.13. A rendezvényi területen szükség szerint a megfelelő és folyamatos 

síkosságmentesítésről is gondoskodni kell. 

3.4.14. A nyertes Pályázó vállalja, hogy a kültéri rendezvényekre vonatkozó hatályban lévő 

jogszabályok szerint köteles eljárni, köteles a védelmi intézkedéseket betartani és 

betartatni. 

3.4.15. A nyertes Pályázó felel a tűzvédelmi előírások betartásáért (az alkalmi rendezvény 

kezdete előtt vállalja, hogy az illetékes tűzvédelmi hatósággal egyeztet, és ezt 

igazolja Kiíró felé). 

3.4.16. A nyertes Pályázó felel a 2. sz. mellékletben részletezett közegészségügyi 

szabályok betartásáért. 

3.4.17. A nyertes Pályázó felel a 2. sz. mellékletben részletezett élelmiszerforgalmazással 

kapcsolatos szabályok betartásáért. 

 

4) A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 

4.1. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 20. (szerda) 10:00 óra 

4.2. A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot az 5. pont szerinti tartalmi elemekkel és a 6. pont szerinti igazolásokkal kell a Kiíróhoz 

eljuttatni papír alapon, vagy elektronikus úton a 4.1. pontban magadott határidőre. 

Papír alapon a pályázati dokumentációt Ügyfélszolgálati Irodán történő személyes leadással, vagy 

postai úton 2022. július 20-i legkésőbbi beérkezéssel kell eljuttatni a Kiíróhoz. 

Elektronikus benyújtás esetén e-papíron Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 

(hivatal rövid neve: IKERPMH, KRID: 208048326) címére, vagy e-mail varosuzemeltetes@budavar.hu 

címre, a dokumentumokat digitális aláírással ellátva kell eljuttatni a Kiíróhoz. 

4.3. A pályázat személyes benyújtásának helye: A Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája, 1014 Budapest, 

Kapisztrán tér 1. földszint. 

4.4. Postacím: Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, 1250 Bp. Pf. 35. 

4.5. A pályázati felhívás és mellékletei letölthetők a www.budavar.hu honlapról a Pályázatok menüpont 

alatt vagy beszerezhetők a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján. 

4.6. Hiánypótlásra kizárólag egy alkalommal, 3 napos határidővel van lehetőség. 

4.7. Jelen pályázati feltételeknek megfelelő, hiánytalanul kitöltött és határidőn belül beérkezett, illetve 

a hiánypótlási felhívásnak határidőben és maradéktalanul teljesített pályázatok kerülnek elbírálásra. 

 

mailto:varosuzemeltetes@budavar.hu
http://www.budavar.hu/


5) A PÁLYÁZAT TARTALMI ELEMEI: 

 

5.1.  Pályázati adatlap (pályázati felhívás 1. sz. melléklete szerint) 

5.2. Szakmai ajánlat: 

 a felállítani kívánt pavilonok elrendezését tartalmazó helyszínrajz az igényelt terület 

méretének megjelölésével; 

 a pavilonok látványterve és a térhez való illeszkedésük bemutatása; 

 az árusítani kívánt, Magyarországon tervezett és gyártott, kortárs nép- és 

iparművészek által készített termékek leírása a lehető legnagyobb részletességgel, 

lehetőség szerint látványtervvel, de minimálisan internet linkre hivatkozással; 

 az árusítani kívánt élelmiszerek bemutatása; 

 kereskedők listája (amennyiben nemcsak a Pályázó fog kiskereskedelmi tevékenységet 

végezni, 

 Pályázó bemutatása, eddigi tevékenységének ismertetése, referenciák 

5.3. Mellékletek: 

 gazdálkodó szervezet esetén az aláírási címpéldány 

 a pályázati felhívás 6. pont szerinti nyilatkozatok 

 

6) A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁSOK: 

A pályázat benyújtásához mellékelni kell az alábbi igazolásokat vagy azok hiteles másolatát, mivel 

kizárólag ezek hiánytalan megléte esetén érvényes a pályázat. Hiteles másolatnak minősül a Hivatal 

Ügyfélszolgálati Irodáján az eredeti okirat bemutatásával egyidejűleg készített másolat is. 

6.1. A Pályázó nyilatkozata arról, hogy a folytatni kívánt tevékenységéhez szükséges valamennyi 

hatósági engedély és igazolás rendelkezésre áll. 

6.2. Amennyiben a Pályázó nem szerepel a köztartozás-mentes adózók listáján, szükséges a 30 

napnál nem régebbi, „nullás”, azaz nemleges igazolás az állami (NAV) és az önkormányzati 

adóhatóságtól (állandó lakcím vagy székhely szerinti polgármesteri hivatal). 

6.3. Átláthatósági nyilatkozat jogi személy esetén. 

 

7) A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA 

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok elbírálása a pályázati felhívás 5. 

pontjában meghatározott szakmai ajánlatok összehasonlítása alapján történik. Az elbírálási 

szempontok részletezését a 2. sz. melléklet 4. pontja tartalmazza. 

A döntéshozó Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottsága. 

A Kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

A határidőben beérkezett pályázatok 2022. augusztus 1-én 16.00 óráig elbírálásra kerülnek. A 

döntésről a Pályázók elektronikus úton értesítést kapnak, a megadott elektronikus címükre. 

8) Egyebek: 

 

A pályázatról további információk kérhetők a varosuzemeltetes@budavar.hu email címen. 

Budapest, 2022. június „……” 
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