
P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S 

1. A PÁLYÁZAT TÁRGYA 

A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. ( továbbiakban: Kiíró) nyílt pályázatot hirdet a 2013. 

november 29. és 2013. december 24. napja között a Budapest, V. kerület Városháza téren 

megrendezésre kerülő „Budapesti Advent” elnevezésű hagyomány teremető Kulturális Téli 

Fesztivál és kézműves rendezvényen kézművesek, népművészek, iparművészek, innovatív 

kézműves alkotók és kézműves élelmiszert készítők, valamint a magyar gasztronómia 

alkalomhoz illő vendéglátó-ipari tevékenység ellátására. 

Kiíró szervezet: Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 

A pályázat célja: Az Advent ünnepi légkörében az ünnepi körhöz illeszkedő kulturális 

programok mellett megjelenési lehetőséget kínálni a tájegységekhez kötődő magyar 

iparművészek, kézművesek, kézműves élelmiszert készítők és vendéglátók számára, akik 

sajátkészítésű színvonalas termékek árusításával, valamint minőségi gasztronómiai élmény 

nyújtásával hozzájárulnak a kulturális rendezvényekre kilátogatók kiszolgálásához.   

A jelentkezés alapfeltétele, hogy a portéka Magyarországon készüljön, minőségi kézműves 

áru legyen, illetve a vendéglátás a magyar tájegységi gasztrokultúra jegyeit tükrözze. 

A RENDEZVÉNY JELLEMZŐ ADATAI: 

- a látogatók várható létszáma a rendezvény ideje alatt: kb.260.000 fő 

- helyszín: a mellékelt helyszínrajzon megjelölve, 

- a rendezvény keretében 42 magyar iparművészeti- és gasztrokultúra termékeinek 

bemutatására és árusítására kerül sor. 

- Kiíró – a helyszínrajzon megjelölt helyen felállított Bála Színházban– 2013. november 

29. és 2013. december 24. között kulturális programokkal várja mindennap a 

rendezvényre látogatókat. A kulturális program keretében minden nap tartalmas 

gyerekprogramok, hagyományőrző, zenei és színházi programok szórakoztatják a 

közönséget.  

- A kiíró a rendezvény középpontjában – a helyszínrajzon feltüntetett helyen - egy 10 m 

átmérőjű adventi koszorú felállításával és az adventi vasárnapokon a gyertyák ünnepi 

procedúra keretében történő meggyújtásával teszi az adventi ünnepet és a helyszínt 

emelkedetté. 

- beépítés, beszállítás kezdete: 2013. november 25 napjától 

- bontás: legkésőbb 2013. december 28-ig 

- nyitvatartási idő: a rendezvény ideje alatt 2013. november 29. napjától, az alábbiak 

szerint: 

hétfőtől - csütörtökig 10:00-22:00 óráig 

péntektől - vasárnapig:10:00-23:00 óráig 

december 24-én 10:00 -14:00-ig. 

 



2. A megpályázható kereskedelmi és vendéglátóipari egységek: 

 

-1 db. 9X 3 m alapterületű faház. Típus: alkoholos italárusítás, melegkonyhás vendéglátó-

ipari tevékenység, vendégtér kialakítása a stand frontja előtt 9x10 méteres területen. 

- 15 db. 4X2 m alapterületű faház. Típus: kiegészítő vendéglátás A stand előtt 3 db. 

könyöklő vagy 2 db sörpad elhelyezése, 4x3 méteres területen. 

- 26 db. 2X2 m alapterületű faház. Típus: kézművesek, népművészek, iparművészek, innovatív 

kézműves alkotók és kézműves élelmiszert készítő termékeinek, valamint tájegységhez kötődő 

alkoholos italok (pl. minőségi bor, pálinka) zárt göngyölegben való árusítása 

 

Standok árai:        

I. kategória:    3500.- +Áfa /m2/ nap 

II. kategória:  5000.- +Áfa /m2/nap 

 

I. kategóriába a kézművesek, népművészek, iparművészek, innovatív kézműves alkotók, kézműves 

élelmiszert készítők termékeit, valamint a tájegységekhez kötődő alkoholos italokat (kizárólag zárt 

göngyölegben) kínáló pályázók tartoznak   

II. kategória: vendéglátó tevékenységet folytatni kívánó pályázó 

 

A standok bérleti díja tartalmazza: 

- faház bérleti díját, zárható ajtóval,  

- standonként 1 db. alapvilágítást, 

- standonként 1 db 6A-es biztosítékkal ellátott dugaszoló aljzatot 

- a tér takarítását 

- a vásár látogatóitól elzárt mobil WC biztosítását a rendezvény résztvevői részére 

- alap áramellátást, ezen felül a vendéglátó tevékenységet végzők részére külön mérőóra 

felszerelését a különbözeti árammennyiség mérése érdekében, 

- a vendéglátó tevékenységet végzők részére víz csatlakozás kerül kiépítésre 

- a rendezvény területének őrzését 

3. AZ ÜZEMELTETÉS FELTÉTELEI: 

 

- az áram ellátás kiépítéséről, az I. kategória esetén a 6 A-es biztosítékkal ellátott dugalj 

biztosításáról, kommunális szemétszállítás, víz- csatlakozás kiépítéséről (kizárólag a II. 

kategória, azaz a vendéglátóipari tevékenységet folytatók számára), illetve a személyzeti 

WC-ről SZTSZ gondoskodik, ezen költségek a pályázót nem terhelik; 



- a veszélyes hulladékok (pl. moslék, fáradt étolaj, stb.) elszállításáról, illetve a bérelt 

terület takarításáról a Pályázónak kell gondoskodnia. (Ezen költségeket a bérleti díj nem 

tartalmazza, a Pályázót terhelik.); 

- a kitelepüléshez szükséges ÁNTSZ és más hatósági engedélyek beszerzése pályázó 

feladata; 

- behajtási engedély beszerzése pályázó feladata; 

- gépjárművek számára parkolási lehetőséget SZTSZ nem biztosít; 

- Pályázó a közterület használati jogát másnak tovább nem adhatja, a bérelt területet 

további használatra, albérletbe nem adható; 

- a bérleti díj 30 %-át a szerződéskötéssel egyidejűleg, második 30%-át 2013. november 

14. napjáig, a fennmaradó 40 %-ot pedig legkésőbb 2013. december 6. napjáig kell SZTSZ 

bankszámlájára átutalással megfizetni. 

 

4. PÁLYÁZATI  FELTÉTELEK: 

 

- célunk, hogy a rendezvényen megjelenő árusok, vendéglátók az advent szellemiségéhez 

méltó, a magyar kézműves- és gasztrokultúra jellegzetességeit kínáló, lehetőség szerint 

saját készítésű, de feltétlenül Magyarországon készült termékeket kínáljanak a 

rendezvényre kilátogatóknak.  

- a pályázaton történő részvétel feltétele legalább két vásáron való részvétel, mely 

közreműködést a Pályázónak fotódokumentáció csatolásával (kitelepülésenként három 

fotó) , a tételes menüsor, illetve  termék ismertetés bemutatásával, valamint referencia 

igazolására jogosult kontakt elérhetőségével ( név, telefonszám) igazolni szükséges; 

 

5. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, HELYE ÉS MÓDJA: 
 

Jelentkezni az alábbi kitöltött  (A jelentkezési lap letölthető: www.szabadter.hu), valamint a 

hiánytalanul összeállított pályázati csomag megküldésével lehet. A pályázati csomagot kérjük 

legkésőbb 2013. október 31-ig 16:00 óráig e-mailen, az igazgatosag@szabadter.hu címre, vagy 

postai úton (Postacím: 1122 Budapest, Városmajor, 6835/17 hrsz.) 1 db eredeti nyomtatott 

példányban, és 1 db elektronikus másolati (pl. pdf vagy egyéb tovább nem szerkeszthető 

formátumban, CD vagy DVD lemezen, vagy egyéb elektronikus adathordozón) példányban 

megküldeni. A zárt borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a 2013.évi Budapesti Advent 

kereskedelmi, illetve vendéglátó-ipari tevékenység ellátására”  

A pályázati csomagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:  

 Jelentkezési adatlap 

 Rövid szakmai önéletrajz (maximum 1 gépelt oldal) 

 Fényképek (a fotók felbontása minimum 800x600 pixel, maximum 1920x1440 pixel legyen) 

 10 db tárgyfotó (az alkotásokról lehet csoport- és egyéni fényképet is készíteni; preferált az 5 

db egyéni és 5 db csoportfotó) 

 3 db műhelyfotó 

http://www.szabadter.hu/


 3 db látványfotó korábbi kitelepülésekről 

 A pályázónak a pályázati anyag benyújtásakor mellékelni kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal  

( NAV) 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a pályázónak nincs lejárt köztartozása 
 

 egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány, valamint érvényes személyi 

igazolványának, lakcímkártyájának egyszerű másolatát 

 

 jogi személy és jogi személy nélküli gazdasági társaság esetén cégkivonat, valamint a vezető 

tisztségviselő aláírási címpéldányának, aláírás mintájának/, továbbá érvényes személyi 

igazolványának, lakcímkártyájának egyszerű másolatát 

 

 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a vendéglátó-ipari tevékenység folytatásához szükséges 

érvényes működési engedéllyel rendelkezik, a működési engedély egyszerű másolatának 

csatolásával, 

 

 pályázó vásárlók felé kifüggesztendő árlistáját, mely tartalmazza az általa értékesítendő 

termékek kínálatát, mennyiségre vonatkozó egységárát. 

 

 

Kizárólag a fenti dokumentumokból álló pályázati csomagot áll módunkban befogadni. Hiánypótlásra 

nincs lehetőség. A fényképek beküldése nem kiváltható honlap ill. blog oldal linkjének megadásával. 

Az így beküldött anyagokat kizárjuk a bírálatból. 

A határidő lejártát követően benyújtott pályázatok érvénytelenek. 

A pályázó egy pályázatban több egység bérletére is pályázhat. 

6. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE 

A pályázók közül a nyertes kiválasztására 2013. november 08. napján kerül sor. 

(helyszín: Garden Cafe étterem, 1122 Budapest, Szamos u. 2/b.) 

A pályázat kiírója hiánypótlási lehetőséget nem biztosít a pályázóknak, ezért a hiányosan 

benyújtott pályázatot érvénytelennek minősíti. A pályázati anyagok elbírálása az SZTSZ által 

felkért szakmai zsűri feladata. Az elbírálás alapja a beküldött pályázati anyag. A zsűri 

döntésével kapcsolatban fellebbezés benyújtására nincs lehetőség. A pályázat kiírója 

fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes pályázatokat egy szakmai bíráló bizottság ajánlása 

alapján válassza ki. A pályázat beadásakor a pályázó tudomásul veszi, hogy a terület 

beosztása a Kiíró hatásköre. 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. november 14. 

7. A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOSAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ: 

 A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. irodájában, elektronikus levélben, az 

igazgatóság@szabadter.hu címen. Pályázati jelentkezési lap az alábbi linkről tölthető le: 

www. szabadter.hu 

 

 

mailto:????@szabadter.hu


Budapest, 2013. október 17. 

 

 

 

Bán Teodóra s.k. 

igazgató és művészeti vezető 

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft 


