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JEGYZŐ 

Ügyiratszám: BDV/3502-2/2018 

Ügyintéző: Csiszár Kinga 

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/1/2018- megszűnt 

1. Szolgáltató/ Üzemeltető neve: Magyar Ízek Alapítvány 

 

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

 

3. Szolgáltató/Üzemeltető elérhetőségei: Ollé Norbert Egon, olle.egon@magyarizek.hu, 

info@magyarizek.hu  
 

4. Kapcsolattartó: Szűcs Tamás, szucs.tamas@humantelex.hu, +36-70-931-3822 

 

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 Vására 

 

9. Az alkalmi rendezvény időpontja: 2018. március 3-4. napjáig (08:00-19:00 óráig) 

 

10. Az alkalmi rendezvény helye és terület nagysága: Várkert Bazár, 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 

6. szám alatt 1500 m2-en (belső területeken, közterületet nem érint a rendezvény) 

 

11.  A helyszín tulajdonosa/üzemeltetője/vagyonkezelője: Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

12. A bejelentés időpontja: 2018. február 8. 

 

13. Az alkalmi rendezvény jellege: gasztronómiai vásár, magyar kistermelők széles körű 

bemutatása, termékeik megismertetése  

 

14. Az alkalmi rendezvény befogadóképessége: 1100 fő 

 

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

(sonka, kolbász, szalámi, sajt, tejtermékek, tojás, lekvár, szörp, gyümölcslé, krémek, 

édességek, csokoládé) és szeszes ital értékesítése (sör, bor, 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, a magyar kulturális értékek (népzene, néptánc) 

népszerűsítése céljából. 

 

 

 

 



 

ALK/2/2018. 

1. Szolgáltató/ Üzemeltető neve: Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
 

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

 

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

 

4. Kapcsolattartó: Deutsch Mária, deutsch.maria@gmail.com, 06-30/402-6086 

 

5. Szolgáltató/ Üzemeltető nyilvántartási száma: 01-09-919323 

 

6. Szolgáltató/ Üzemeltető statisztikai számjele: 118088074-9106-572-01 

 

7. Szolgáltatási tevékenység megjelölése: Alkalmi rendezvény szervezése 

 

8. Alkalmi rendezvény megnevezése: Húsvét a Várkert Bazárban 

 

9. Az alkalmi rendezvény időpontja: 2018. március 30. napjától április 2. napjáig (11:00-22:00 

óráig) 
 

10. Az alkalmi rendezvény helye és terület nagyság: Budai Várkert Bazárban 500 m2-en, (hrsz.:6452/2) 

és az előtte lévő közterületen ~5000m2 (abból közterület használati hozzájárulással érintett 

1500m2) 

 

11. A helyszín tulajdonosa/üzemeltetője/vagyonkezelője: Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. 

a Várkert Bazár vonatkozásában és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a közterület 

vonatkozásában 

 

12. A bejelentés időpontja: 2018. március 23. 

 

13. Az alkalmi rendezvény jellege: húsvéti ünnepkörrel összefüggő esemény 

 

14. Az alkalmi rendezvény befogadóképessége: 1800 fő 

 

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

kerámia, ékszer és textil termékek árusítása, szeszesitalok forgalmazása(sör, bor, 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.  

 

Budapest,  

 

 

 

 

 

dr. Herpai - Nagy Teodóra 

jegyző 
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