
  

 

 
 
LEADER Helyi Akciócsoportok képviselői részére Budapest, 2009. június 8. 
 
 
Tisztelt Munkaszervezet-vezetők, 
Tisztelt Elnökök! 
 
A falusi turizmus népszerűségének növelését célzó Hazajáró Hétvége után ezúttal újabb két 
ingyenes megjelenési lehetőséget kínálunk fel LEADER közösségük, térségük turisztikai 
szolgáltatói, népi mesterséget űző mesteremberei, magyar termékeket előállító 
kisvállalkozói, hagyományőrző civil szervezetei számára. 
 
1/ HUNGAROFALU a Hungaroringen és a Budai Várban 
 Időpont: 2009. július 24-26. 
 
A FORMULA 1 ING MAGYAR NAGYDÍJ időpontja július 24-25-26., melynek keretében mind 
a mogyoródi pályán, mind - az idén először - a Budai Várban megrendezésre kerülő 
Hungaroring Fest-en térítésmentesen bemutatkozhatnak az Akciócsoportok. A Hungaroring 
Fest olyan rendhagyó fesztivál, ahol egy helyszínen gyűlik össze mindaz, amely minket, 
magyarokat jellemez, valamint bemutathatjuk, ami a megszokott sztereotípiákon kívül 
Magyarország nevéhez fűzhető. 
 
A fenti elképzelésekhez csatlakozva úgy gondoltuk, hogy ez a 4 napos, országos 
esemény kiváló lehetőség a 96 LEADER csoport bemutatására, bemutatkozására. 
 
Célunk a HungaroFalu kialakítása a Budai Várban, ahol termékbemutató és vásár 
keretében az Akciócsoportoknak régiónként 2 faházban van lehetősége felvonultatni a 
területén működő vagy a térségre jellemző turisztikai szolgáltatókat, népi kismesterségeket, 
és a gasztronómiai palettát július 23-26 között, csütörtöktől vasárnapig. A 14 db 2x4 m-es 
faház egy kb. 100 m hosszú területen, egy sorban helyezkedik majd el, melyekben az 
áramvétel kiépítését és a fogyasztást – faházanként 6A-ig – ingyenesen biztosítjuk 
(amennyiben többre lenne szükség, azért fizetni kell), vízvételre, mosogatásra egy központi 
egységnél lesz lehetőség. Romlandó áruk esetén hűtő bérlését ajánljuk. Az éjszakai őrzést a 
rendezők biztosítják. 
 
Elsősorban a jellegzetes, minőségi kézműves, népművészeti termékek bemutatkozását 
várjuk neves művelőik segítségével: néhány mesterember helyben is bemutatja tudományát 
– a csipkeverő asszony vagy a tojáspatkoló, esetleg a vendégek, vagy gyermekeik maguk is 
kipróbálhatják kézügyességüket. Lehetőség van a turisztikai szolgáltatók megjelenésére 
szórólapokkal, prospektusokkal, egyéb kiadványokkal, vetített képekkel, akciós ajánlatok 
felkínálásával. A tájegységre vagy területre jellemző, különleges gasztronómiai termékek 
árusítására, kóstoltatására is várjuk a jelentkezéseket, csakúgy mint a hagyományos vagy 
modern köntösbe öltöztetett vidéki kulturális programok előadói részéről. 
 
Az árusítani szándékozók részére a rendezők központilag intézik a szükséges engedélyeket, 
amennyiben a kiállítók a dokumentumokat időben átadják. Árusítani csak a vonatkozó 
követelményeknek való megfelelés esetén, az engedéllyel rendelkezőknek szabad! 
 
A fesztiválon bon-rendszerben működik az értékesítés: ez mindenkire érvényes, aki árusít. 
Felvonulásra 22-én, szerda délutántól 23-a, csütörtök 12 óráig van lehetőség, utána a 
rendezvény területére gépjárművel behajtani tilos. Erre mutatkozó igény esetén a szállás 
foglalása egyedileg történik. 



  

 

 
A tervek szerint, mindezek mellett olyan kísérő programokkal hívjuk fel a figyelmet a 
HungaroFalura, mint a bábszínház, ételkészítés óriás üstben vagy az életnagyságú 
mézeskalácsház. Az esemény média-megjelenését döntő részben az RTL Klub és a 
Danubius Rádió biztosítja, például a Reggeli Pirítós két népszerű műsorvezetője helyszíni 
közvetítés során a HungaroFaluból is bejelentkezik. 
 
A Formula 1 Magyar Nagydíjon a Hungaroring 6-os kapujánál (célegyenes előtti kanyar) 
egy kb. 500 m2-es területen az ÚMVP megjelenése mellett néhány faházban – a Várban 
felállított HungaroFaluhoz hasonlóan – népi kismesterségek termékeinek és 
tevékenységének bemutatása történik, ahol minden órában (vagy minden második órában) 
valamelyik kiállító bemutatót tartana. Ezen a helyszínen árusításra nincs lehetőség. 
 
2/ HUNGARIKUM FALU a Sziget Fesztiválon 
 Időpont: 2009. augusztus 10-16. 
 
A Sziget Fesztivál központi elhelyezésű területén, a Nagyszínpad közelében alakítjuk ki a 
Hungarikum Falut, azonban itt 7 napig térítésmentesen lehetnek jelen a 7 régió 96 
LEADER térségéből érkező kiállítók, összesen 21 faházban. A 2x2 m alapterületű 
faházak, és a teljes falu berendezése, kialakítása természetes anyagok felhasználásával 
történik, hagyományos vidéki hangulatot árasztva. A farkasfogas elrendezésben kihelyezett 
faházak a csatolmányban látható bútorokkal lesznek berendezve, ezért a kiállítói jelentkezés 
esetén a bútorokra vonatkozó igényt is kérjük feltüntetni. Felvonulásra a rendezvény előtt 
(augusztus 9. vasárnap), kipakolásra a rendezvény után (augusztus 17. hétfő) van 
lehetőség. Azon felül, hogy a LEADER akciócsoportok által „közvetített” kiállítók 
térítésmentesen mutatkozhatnak be, minden napra, amikor a Hungarikum Faluban 
megjelennek, ingyenes kiállítói belépőt kapnak. A régiók egy-egy felelőshöz tartoznak 
majd, aki összefogja és koordinálja a faházakban lévők ügyeit. 
 
A LEADER Helyi Akciócsoportoktól a Hungaroring Festhez hasonló kínálatot várunk, 
tehát elsődlegesen a mellékletben sorolt népi mesterségek bemutatkozását, amelyek 
művelői termékeiket a Sziget Fesztivál ideje alatt mindvégig értékesíthetik is. 
 
Abban az esetben, ha kellő mennyiségű és minőségű gasztronómiai ajánlat érkezik, a Sziget 
Kft. biztosít 1 db “Leader Szatócsbolt”-ot és 1 db “Leader Borház”-at, komplett, kereskedelmi 
tevékenység folytatására alkalmas, a helyszín arculatához illeszkedő berendezéssel és 
üzemeltető személyzettel. Ez azt jelenti, hogy a jövedéki termékek árusítására 
korlátozottan van lehetőség, valamint a romlandó, hűtést igénylő élelmiszer-árusítás is 
központi helyen történne. Emellett a kóstoltatás lehetősége minden faháznál adott!  
 
A résztvevőknek igény esetén, korlátozott számban, előzetes egyeztetés alapján a Sziget 
Kft. kedvezményes szálláslehetőséget biztosít. Terveink szerint a termékkínálat napi 
feltöltésére egy ÚMVP-falubuszt biztosítunk, mely a Sziget bejárata és a Hungarikum Falu 
területe között közlekedik. Egyéb gépjárműre – a feltöltés és kipakolás időszakától eltekintve 
– behajtási engedély kiadása a szervezőnek nem áll módjában. 
 
Ajánlom további szíves figyelmükbe a mellékletben közölt információkat. 
 
A LEADER térségek reprezentatív megjelenésében bízva, üdvözlettel: 
 

dr. Neupor Zsolt, igazgató s.k. 
FVM VKSZI Társadalmi Kapcsolatok Igazgatóság 



  

 

 
1. számú melléklet: Népi mesterségek 
 
 
• Fafaragó 
• Fazekas, keramikus  
• Textil: hímző, szövő, kékfestő  
• Bőrműves  
• Nyereg- és szíjgyártó  
• Ruha- és viseletkészítő, kalapos  
• Szálasanyagok: szalma-, vessző-, csuhé-, gyékényfonó  
• Csipkekészítő  
• Gyöngyfűző  
• Ékszer, lószőrékszer-készítő  
• Nemezelő  
• Kovács  
• Játékkészítő  
• Bútorkészítő  
• Papírmerítő  
• Csont- és szarufaragó  
• Tűzzománc  
• Tojásfestő, patkoló  
• Gyertyamártó  
• Szűrrátétes  
• Hangszerkészítő  
• Cipész, csizmadia 
 
Természetesen a lista nem kizárólagos jellegű; a program összeálítása során 
törekedni fogunk arra, hogy a rendezvények látogatói a valóban ezerarcú vidékkel 
találják szembe magukat. 



  

 

 
2. számú melléklet: HungaroFalu 1.0 látványtervek 
 
Budai Vár: 

 
 
Hungaroring: 

 



  

 

 
3. számú melléklet: Hungarikum Falu faház 1.0 látványtervei 
 
2x2 faház (zárható, elő- és oldalnyílással): 

 
 
Faházak tervezett elrendezése: 

 
Megjegyzés: A régiónként három faház fríze és berendezési tárgyai azonos színnel lesznek 

festve/mázolva, illetve a nyomtatásba kerülő anyagokon (térképen, árlistákon) 
is ezek a színek fogják megkülönböztetni a régiókat. 

 A LEADER HACS-ok, illetve a térségi kiállítók a faházak egyéb 
dekorációját maguk végezhetik (a Magyar Vidék Napjához hasonlóan). 



  

 

 
4. számú melléklet: Hungarikum Falu / Hatósági tudnivalók kiállítók számára 

 
Minden egyes kereskedővel a Sziget Kft-nek külön-külön is szerződést kell kötnie, a 
szerződés birtokában tudja beszerezni a kötelező, hatóságok által előírt engedélyeket, 
legfeljebb 30 nappal a rendezvény előtt! A további feltételeket a Sziget Kft-vel kötendő 
szerződés tartalmazza majd. 
 
1. Élelmiszer jellegű kereskedelmi tevékenységgel foglalkozók (ha önállóan kívánják 
értékesíteni portékájukat, és nem a „Leader Boltban”) 
 
1.1. Minden élelmiszer kereskedelmével foglalkozó partnerünk köteles a hatóságok közül 
ELŐSZÖR felkeresni a III. kerületi Önkormányzat, Igazgatási Főosztály, Kereskedelmi 
és Közellátási Osztályát (Budapest. III. ker. Fő tér 2. II emelet 19 ajtó). Telefon: 1-437-8603 
 
Az Ügyosztályon a következő dokumentumokat bemutatni: 
 

1. Működési engedély eredeti példánya 
2. Cégbejegyzési kivonat 
3. Cégbélyegző 
4. Sziget Kft. és a szerződött partner között létrejött kereskedelmi szerződés 

 
Az Igazgatási Főosztály Kereskedelmi és Közellátási Osztály a következő napokon és 
időpontokban tartja ügyfélfogadását: 
 
Hétfő:              1400-1800 

Szerda:            800-1630 
Csütörtök:        800-1200   
 
1.2. A III. kerületi ÁNTSZ a következő időpontokban tartja ügyfélfogadását: 
 
Hétfő:            1400-1630 

Szerda:            800-1200 valamint 1400-1630 
Csütörtök:        800-1200   
 
A fent megjelölt időpontokban Budapest, III. ker. Fő tér 1. szám alatt található Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Hivatalát kell felkeresni, a kitelepülési 
hozzájárulás engedélyezésével kapcsolatban, melynek során a következő dokumentumok 
bemutatása szükséges: 
 

1/ A rendezvényen forgalmazni kívánt termékek/ételek listája (cikklista) - 2 példány; és az 
alapanyagok - konyhakész húsok, tisztított zöldségek - beszerzési helyének és 
helyszínre szállítási módjának feltüntetése (lásd: csatolt melléklet). 
 
2/ Működési engedély fénymásolata (amely feleljen meg a kitelepülés profiljának) - 2 pld. 
 
3/ Méretarányos helyszíni alaprajz (eszközök, vízbekötési pontok elhelyezkedése, 
elektromos bekötési pontok, zárt rendszerű mosogatóház leírását/rajzát stb.) 
 
4/ A használni kívánt gépek pontos száma, és ezek villamos energia szükséglete, 
tételenként. 
 
5/ A kitelepülésre vonatkozó kidolgozott HACCP engedélyt. 



  

 

 
6/ Minden szerződés partnerünk köteles a III. kerületi ÁNTSZ számára bemutatni a 
meglévő és állandó jelleggel működtetett egységére vonatkozó HACCP engedélyét 
valamint Közegészségügyi szakhatósági hozzájárulásról kiállított határozatot. 
 
7/ Nyilatkozat a keletkezett hulladék és szennyvíz elhelyezésére, hulladék, moslék 
tárolására, elszállítására. 

 
1.3. Főváros és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság (Budapest, Lehel u.43-47.)  
 

1. A rendezvényen forgalmazni kívánt termékek/ételek listája (cikklista) - 2 példány; és 
az alapanyagok - konyhakész húsok, tisztított zöldségek - beszerzési helyének és 
helyszínre szállítási módjának feltüntetése (lásd: csatolt melléklet). 

2. Működési engedély fénymásolata (amely feleljen meg a kitelepülés profiljának) – 2 
példány 

3. Méretarányos helyszíni alaprajz (eszközök, vízbekötési pontok elhelyezkedése, 
elektromos bekötési pontok, zárt rendszerű mosogatóház leírását/rajzát stb.) 

4. A használni kívánt gépek pontos száma, és ezek villamos energia szükséglete, 
tételenként.  

5. A kitelepülésre vonatkozó kidolgozott HACCP engedély. 
6. Már meglévő szakhatósági engedély másolati példánya. (az üzlethelyiségre területileg 

illetékes ÁNTSZ által kiállított közegészségügyi szakhatósági engedély)  
7. Takarítási útmutató 

 
 
Minden kereskedő köteles beszerezni a fent megjelölt hatóságoktól a 
rendezvény kitelepülésére vonatkozó hozzájárulási engedélyt. Ezen 
hozzájárulás hiánya szerződésbontást von maga után. 
 
 
2. Kereskedő (Iparművész, kézműves) az alábbi pontokban felsorolt feltételekkel látja 
el kereskedelmi tevékenységét: 
 
Szintén kötelesek felkeresni a III. kerületi Önkormányzat, Igazgatási Főosztály, 
Kereskedelmi és Közellátási Osztályát (Budapest. III. ker. Fő tér 2. II emelet 19 ajtó). 
Telefon: 1-437-8603 
 
Az Ügyosztályon a következő dokumentumokat bemutatni: 
 

1. Működési engedély eredeti példányát  
2. Cégbejegyzési kivonat 
3. Cégbélyegző 
4. Sziget Kft és a szerződött partner között létrejött kereskedelmi szerződést 

 
Az Igazgatási Főosztály Kereskedelmi és Közellátási Osztály, a következő napokon és 
időpontokban tartja ügyfélfogadását: 
 
Hétfő:            1400-1800 

Szerda:            800-1630 
Csütörtök:        800-1200   



  

 

 
4. számú melléklet: Hungarikum Falu / A Sziget Kft. „házirendje” 
 
 

1. -A Szigetre autóval behajtani tilos. 
 
2. A belépőjegyek mind a kiállítók, mind a vendégek számára karszalagok (bérlet, ill. 

napijegy), ezeket az érvényességük ideje alatt mindvégig a csuklón kell viselni. Ezt a 
rendezők ki- és belépéskor, illetve a Sziget területén folyamatosan ellenőrzik. A 
napijegy adott nap reggel 08.00 órától másnap reggel 08.00 óráig érvényes. A 
belépőjegy / karszalag másra át nem ruházható! Csak a kézen hordott karszalag 
számít érvényes belépőnek! A SÉRÜLT – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, 
kézfejnél nagyobb átmérőjű, stb. - KARSZALAG ÉRVÉNYTELEN!  

 
3. -A Dunában fürdeni tilos és életveszélyes 
 
4. -A fesztivál területén tüzet gyújtani tilos 

 
5. A megjelenés tartalmára vonatkozó szabály: A közönség számára terjesztett 

dokumentumok, kiállítási anyagok nem tartalmazhatnak fajra, nemre, felekezetre és 
politikai nézetekre vonatkozó, kirekesztő jellegű tartalmakat, nem irányulhatnak 
politikai propagandára, felekezeti vagy vallási irányzatok elleni uszításra, vagy 
egyoldalú kampányolásra. 

 


