
 

Kérjük válaszleveleiket ne erre az e-mail címre, hanem a neszfolk@nesz.hu 

e-mail címre sziveskedjen küldeni! 
 

 

A Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Főosztályának a felkérésére 

lehetőség van a Sziget Fesztiválon való részvételre árusítással vagy 

mesterségbemutatókkal. 

 

Akit érdekel a lehetőség, csütörtökön estig a mellékelt jelentkezési lapot küldje 

vissza neszfolk@nesz.hu e-mail címre! 

  

Termékek, szolgáltatások árusítása: 
    Az árusításra előreláthatólag 4x2 m nagyságú faházakban lesz lehetőség, 

mely igény szerint két részre oszthatóak. A faházak árammal ellátottak, igény 

szerint folyóvíz is biztosított. 

Az árusításnak a fesztivál ideje alatt a Hungarikum Falun belül is szigorú 

szabályai vannak, miszerint semmilyen alkohol tartalmú italt árusítani nem lehet, 

illetve semmilyen terméket, mely üvegcsomagolású, emellett szúró, vágó 

eszközt sem lehet értékesíteni. 

A termékek csak műanyag, papír vagy egyéb csomagolásúak lehetnek. (Az 

üvegcsomagolásban kivételt képeznek a Béres csepp és az illóolajok, tekintettel 

a kis méretükre.) 

A Szigeten csak fesztivál kártyával lehet fizetni, készpénzzel nem, ezért a 

kereskedőnek a rendezvényt megelőző időszakban részt kell vennie egy 

képzésen, melyen a terminál használatát megtanítják, illetve az adott 

nagykereskedésből terminált kell kiváltania a rendezvény idejére. 

Lehetőség van arra, hogy egy faházon belül két árus legyen és csak egy 

terminált használjanak, ebben az esetben egymás között kell megegyezniük, 

hogy ki vegyen részt a képzésen. 

Árusításra csak a faházon belül van lehetőség, azon kívül nincsen. 



A bevétel 25%-a a Sziget árrése, melyet a kereskedőnek kötelessége 

megfizetni, tehát az ár kialakításánál figyelembe kell vennie, hogy a Sziget ezt 

levonja. 

Szakmai belépő összege: 70.000 Ft/fő. 

   A pontos kereskedelemre vonatkozó szabályokról a Sziget Kereskedelmi 

Osztálya fogja közvetlenül tájékoztatni az érdeklődőket és ő köt szerződést a 

kereskedőkkel. 

  

Látványelemek megjelenése: 

   Az árusítás mellett szeretnénk színes programokkal, látványelemekkel, 

kézműves foglalkozásokkal is érdekessé tenni a Hungarikum Falut. 

   Azon látványelemek, melyek emelik a rendezvény hangulatát és színvonalát 

lehetőséget kapnak, hogy megjelenjenek a helyszínen sátorban, illetve szabad 

területen, a Hungarikum Falu területén. 

    A fellépők részére a belépés ingyenes azon a napon, melyen fellépnek. 

  

Kérjük, az ajánlatban nevezzék meg a kívánt tevékenységet, időtartamot és 

pontos helyigényüket (beleértve a sátorigényt, vagy a faházigényt vagy a 

szabadterületen levő helyigény nagyságát. A felmerülő költségek 

elszámolhatósága tekintetében (szállás, utazás, anyagköltség, stb.) kérjük, 

szíveskedjenek megadni egy előzetes költségtervet. 

  

Jelentkezési lap árusításra   Jelentkezési lap mesterségbemutatóra 

 

  

Budapest, 2017. május 2.            

 


