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Feljegyzés  

Budapest Brand Nonprofit Zrt. 2021. évi Karácsonyi vásár elnevezésű 

rendezvényével kapcsolatos  

vendéglátó  

pályázatok elbírálásáról 

 

Budapest Brand Nonprofit Zrt., mint kiíró szervezet nyílt pályázatot hirdetett a 

tervezetten 2021. november 19. - 2021. december 31. között tartandó 2021. évi 

Budapest, V. Vörösmarty téren megrendezésre kerülő, 2021. évi Budapesti Adventi 

és Karácsonyi Vásáron történő vendéglátóipari tevékenységének ellátásával 

kapcsolatban.   

 

A vonatkozó pályázati felhívás 2021. szeptember 25.  napján került közzétételre a 

https://budapestikaracsony.hu/vendeglato-palyazat/ weboldalon. 

 

A kiírásban bemutatott, megpályázható vendéglátóhelyek száma mindösszesen 14 

(tizennégy) db volt. 

 

Budapest Brand Nonprofit Zrt. munkavállalóiból álló bírálóbizottság a benyújtott 

egyes pályázati anyagokat megvizsgálta és megállapította, hogy a fenti pályázati 

felhívás alapján, a pályázatok benyújtásra megszabott 2021. október 4. napja 12:00 

óráig szóló határidőre összesen 12 (tizenkettő) darab érvényes, a pályázati kiírásban 

meghatározott formai és tartalmi követelménynek megfelelő pályázat került 

megküldésre elektronikus formában.  

 

A Bíráló bizottság megállapította, hogy Országgyűlés elfogadta a kormány javaslatát, 

amelynek értelmében 2022. január 01-ig érvényben marad a veszélyhelyzet 

meghosszabbításáról szóló kormányrendelet és az annak nyomán kihirdetett a 

veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020 (XI.10.) kormány rendelet.  Ezen rendelet 5§ (3). pontja szerint a 

karácsonyi vásár rendezvénynek minősül, továbbá a 6/C. § (2) alapján, ha a 

rendezvényt szabadtéren tartják, és azon - az ott foglalkoztatottakon kívül - 500 fő 

vagy ennél több személy van jelen, kizárólag koronavírus ellen védett személy, 

valamint a felügyelete alatt lévő 18. életévét be nem töltött személy vehet részt. A 

védelmi intézkedések betartatásáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni, 

azaz a rendezvény szervezője köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, 



  

 
 

valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az 

életkorát az e rendeletben meghatározott módon nem igazolja. 

 

A vásár - jelenleg hatályos és várhatóan a vásár időpontjában is hatályban lévő fenti 

jogszabályok alapján történő - megszervezésére, azaz az előírásoknak eleget téve 

vásár területe kordonnal kerül körbe határolásra, biztosítva ezzel a katasztrófavédelmi 

és tűzoltósági felvonulási útvonalakat, illetve a járókelők szabad mozgását oly 

módon, hogy a rendezvényre történő beléptetés ellenőrzése megoldható legyen. 

 

A terület körbe kerítésének következtében az eredeti 14 db vendéglátó egység helyett 

csak 7 db vendéglátó egységet lehet a belső íven telepíteni, a fennmaradó külső íven 

található helyszínekre a pályázók egy része várólistára kerül azzal, hogy Budapest 

Brand Nonprofit Zrt.– esetlegesen bevezetésre kerülő, a vásár megvalósítása 

szempontjából kedvezőbb  kormányzati intézkedések függvényében - a későbbiekben 

hirdet eredményt ezen pályázók részére.  

 

A Bíráló Bizottság egyhangú döntése alapján 7 (hét) pályázó került kiválasztásra 

belső íven található helyekre. A további 5 (öt) pályázó pedig a fentiek szerinti 

várólistára került. 

 

A fentiekkel kapcsolatban 2021. október 11. napján valamennyi nyertes és várólistára 

került pályázó írásban kiértesítésre került. 

 

 
Budapest, 2021. október 11.  

 


