
TÁJÉKOZTATÓK: 

 

1. Főépítészi ajánlás a pavilonok megjelenésére (nem kötelező, csak tájékoztató jellegű, az elvárt 

minőség bemutatására) 

 

o a helyszínenként legfeljebb 10 db pavilon állítható fel, az ajánlott típusok 

https://hellowood.eu/hu/projekt/fahaz-berles  

 

 

  

https://fahaz-berles.hu/fahaz-berles/  

 

 

 

 

 

1. Tájékoztató a rendezvényre vonatkozó közegészségügyi szabályokról, melyek betartása a 

Vásáron kötelező 

 

o A vendéglátó/kitelepülő egységeket pormentes, sármentes területre kell telepíteni.  

o Az étel készítésével és élelmiszer árusításával foglalkozó személyek (egészségügyi 

kiskönyvvel rendelkeznek) számára biztosítani kell a kizárólagos, elkülönített személyi 

higiéné feltételeit (WC használati lehetőség, kézmosáshoz: hideg-meleg folyóvizes 

kézmosási lehetőség, kéz fertőtlenítőszer biztosítása, papírtörlő).  

o A vendéglátóhelyek számára ivóvíz minőségű vízvételi helyet kell biztosítani, valamint a 

konyhatechnológiai folyamat során keletkező szennyvíz kezelését (gyűjtését, zárt 

tárolását elvezetését/ elszállítását) előírásoknak megfelelően kell megoldani.  

o A rendezvény látogatói részére a várható létszámnak megfelelő számú nemenként 

elkülönített WC, mozgáskorlátozott WC biztosítása szükséges, amennyiben az 

épületekben található vizesblokkok száma nem elegendő mobil WC-k kihelyezése 

szükséges. A mellékhelyiségek tisztaságáról a rendezvény teljes ideje alatt kell 

gondoskodni.  

https://hellowood.eu/hu/projekt/fahaz-berles
https://fahaz-berles.hu/fahaz-berles/


o 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.  

o Egészségügyi ellátást a rendezvény várható résztvevőinek számát figyelembe véve kell 

biztosítani. az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettséget (a tevékenység 

megkezdése előtt 5 munkanappal a tevékenységet végzőnek) a Budapest Főváros 

Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya és az OMSZ illetékes 

mentőszervezete felé meg kell tenni, megjelölve a rendezvény biztosítását ellátó 

egység vagy egységek rendezvény alatti elérhetőségét. 

 

 

 

2. Tájékoztató az élelmiszerforgalmazással kapcsolatos szabályokról, melyek betartása a Vásáron 

kötelező 

o Tekintettel arra, hogy a rendezvényen élelmiszer forgalmazására is sor kerül a 

20/2021.(V.17.) AM rendelet alapján a rendezvényt annak szervezője legalább 8 nappal 

a rendezvény kezdete előtt köteles bejelenteni a rendezvény helye szerint illetékes 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak 

(Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály) 

o A szervezőnek nyilvántartást vezetnie a rendezvényen élelmiszert forgalomba hozó 

élelmiszer-vállalkozásokról, amely tartalmazza 

o a) természetes személy esetén az Éltv. 38. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatokat, 

valamint a FELIR-azonosítót, 

o b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén az Éltv. 

38. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adatokat, valamint a FELIR-azonosítót, 

o c) a forgalomba hozni kívánt élelmiszerek megnevezését és 

o d) a keltezést, a szervező aláírását (bélyegzőjét), valamint a résztvevők aláírását 

(bélyegzőjét). 

o A szervezőnek a fenti nyilvántartást naprakészen kell vezetnie, és azt a rendezvény 

időpontjában a rendezvény helyszínén kell tartania. 

 

3. Tájékoztató a pályázatok elbírálási szempontjairól 

 

Bírálati, értékelési szempontok: 

 

Helyszínek száma:  

 Értékelési szempont: mindhárom helyszínen történő szerevezés és lebonyolítás vállalása 

 Pontozás: 10 pont 

 

A felállítani kívánt pavilonok elrendezését tartalmazó helyszínrajz esetében: 

 Értékelési szempont: a Vásár terület és a pavilonok ideális elhelyezése a téren, a jellemző 

gyalogos forgalom, az árufeltöltési, illetve a keletkező hulladék elszállítási lehetőség 

figyelembevételével. 

 Előny: a széleskörű választék biztosításához az elhelyezhető legtöbb (10 db) pavilon tervezése, 

elhelyezett pavilonok száma, termékkör felsorolása. 

 Pontozás: 1-10 között, sorrend felállításával, a legtöbb pont a legideálisabb megoldásnak 

adható. Azonos elrendezés esetén adható azonos pontszám. 

 



A pavilonok látványterve és a térhez való illeszkedésük bemutatása esetében 

 Értékelési szempont: legalább a főépítészi ajánlás szerinti minőségnek megfelelő, azzal 

egyenértékű, vagy annál is igényesebb, a Világörökség területhez megjelenésében illő pavilon, 

melyet fotóval és az elrendezési helyszínrajz szerint készített látványtervvel szükséges 

bemutatni. 

 Pontozás:1-10 között, sorrend felállításával, a legtöbb pont a legmagasabb minőségű, a 

környezethez illeszkedő megoldásnak adható. Azonos típus választása esetén adható azonos 

pontszám, de előnyt élvez az azonos típusok felhasználása esetén a jobb elrendezés. 

 

Az árusítani kívánt termékek és élelmiszerek bemutatása: 

 Értékelési szempontok: 

 feltétel: Magyarországon tervezett és gyártott termékek, Magyarországon, lehetőleg 

hazai alapanyagból előállított élelmiszerek 

 feltétel: kortárs nép- és iparművészek által készített termékek, előny: a zsűrizett termék 

 előny: a teljes lehetőség kihasználása (10 pavilon), pavilononként más-más termékkörű 

árusokkal, egy pavilon akár osztott térű is lehet, kis helyigényű termékek esetében 

 előny: “zöld beszállító”, azaz, a termékek, élelmiszerek előállítása során a bio-, öko- 

feltételeknek való megfelelés, a közegészségügyi szabályok figyelembevétele mellett a 

csomagolásmentes árusítás, helyi, illetve 100 km-en belüli szállítás, stb. 

 előny. eldobható pohár kiváltása megvásárolható bögrével, vagy re pohár 

(www.repohar.hu) biztosításával 

 előny: hulladékmennyiség minimalizálása, szelektív hulladékgyűjtés megszervezése 

 előny: az ünnephez szorosan kapcsolódó termékek árusítása 

 előny: élelmiszerek esetében a Vásár jellegéhez kapcsolódó “kulcsélelmiszerek” (forró 

tea, forró csokoládé, forralt bor, kürtős kalács, stb. ) reális mértékű árképzés 

 előny: kerületi kártyával rendelkező vásárlóknak kedvezmény nyújtása 

 

 Pontozás: mindkét (termékek és élelmiszerek bemutatása) esetben 1-10 között, sorrend 

felállításával, a legtöbb pont a széles választék, magas minőségű termékek, előnyként 

bemutatott értékelési szempontok szerint adhatók. 

 

Kereskedők listája 

 Értékelési szempont: 

 diverzitás, azaz sokféle típusú szolgáltató, kézműves, termelő részvétele 

 előny: helyi vállalkozók bevonása, lehetőség biztosítása 

 többlet pontszám: kulturális szolgáltatások kézműves foglalkozás nyújtása esetén. 

Részletes bemutatás szükséges a résztvevőkről és programokról, a kézműves 

foglalkozások esetében előny: upcycling, recycling anyagok használata, közel zéró 

hulladék 

 Pontozás 1-10 között, sorrend felállításával, A legtöbb pont a minél több típusú szolgáltató, 

kézműves, termelő, stb. részvétele, valamint helyi vállalkozóknak lehetőség biztosítása esetén 

adható. 

 Plusz pontok: Kulturális szolgáltatás nyújtása és kézműves foglalkozás szervezése esetében 

plusz 1-10 pont adható, a tartalom függvényében. 

 

Pályázó bemutatása, eddigi tevékenységének ismertetése, referenciák: 

 Értékelési szempont: 

http://www.repohar.hu/


 Követelmény: a jelen pályázat benyújtását megelőző 36 hónapban megvalósított, 

legalább jelen kiírás egyik helyszínére tervezettel egyenértékű Vásár szervezése és 

lebonyolítása, legalább 3 esemény, melyek közül egy Vásár esetében a referenciát 

igazoló személy elérhetőségének megadása 

 előny: a minimális követelménynél több esemény 

 előny: 36 hónapnál hosszabb időszakra visszanyúló szakmai múlt 

 előny: a Vásárok sikeressége 

 Pontozás: 1-10 között, sorrend felállításával, magasabb pontérték adható annak a pályázónak, 

aki több referenciával, vagy nagyobb szakmai múlttal rendelkezik, vagy kiemelkedően sikeres, 

elismerő visszhangot kiváltó Vásárt rendezett. 

 


