Közérdekű adatok
A Társaság hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának
elérhetőségei:
Hivatalos név: Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
Székhely: 1026 Budapest Sodrás u. 16.
Telefon: +36 30 2402141
Elektronikus levélcím: info@hungarofest.hu
Honlap: www.hungarofest.hu

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek
megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:
Szervezeti ábra
A Társaság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek
neve, beosztása, elérhetősége (telefon elektronikus levélcím):
• Suhajda-Molnár Anikó ügyvezető (telefon: +36 70 3223470, e-mail:
suhajdamaniko@hungarofest.hu
• Varga
Szilvia igazgató (telefon: +36 30 2402141, e-mail:
info@hungarofest.hu)
A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:
• dr. Závodszky Péter
Hatályos: 2016.08.01. • dr. Tóth Edina Krisztina Hatályos: 2016.08.01. • dr. Báthori Anna
Hatályos: 2016.08.01. -

A Társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a
Társaságra
vonatkozó
alapvető
jogszabályok,
közjogi
szervezetszabályozó eszközök
Törvények:
•
•

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

Rendeletek, közjogi szervezetszabályozó eszközök:
•
13/2017. (IV. 25.) NFM rendelet a Hungarofest Nemzeti
Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
•
1256/2017. (V. 10.) Korm. határozata nemzeti ünnepek,
valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és
lebonyolításának rendjéről
•
1419/2018. (IX. 7.) Korm. határozata az egyes turisztikai
tárgyú kormányhatározatok módosításáról
•
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet az egyes állami
tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló
személyek kijelöléséről
•
61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet a Magyar Turisztikai
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal
és
vendéglátással
kapcsolatos
egyes
feladatainak
meghatározásáról
•
1190/2020. (IV. 30.) Korm. határozat a nemzeti
rendezvények megszervezéséről

A Társaság feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és
angol nyelven:
A nemzeti rendezvények megszervezéséről szóló 1190/2020. (IV.30.) számú
Kormányhatározat alapján az egyes – Korm. határozatban kijelölt nemzeti
rendezvények szervezése, valamint a műszaki, művészeti, logisztikai és

biztosítási feladatainak előkészítése és lebonyolítása. Társaságunk látja el
továbbá az RKK Iroda működtetését és üzemeltetését is.
Kiemelt feladataink közé tartozik a nemzeti ünnepek, állami emléknapok
rendezvényeinek-, eseti állami megemlékezéseknek a szervezése és
bonyolítása, valamint egyéb a központi költségvetés szervezeteitől érkező
felkérések alapján rendezvényszervezői feladatok ellátása.

A Társaság által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró
adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az
érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a
kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő
nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a
közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött
és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés
költségei:
idokapuk.hu applikáció (NAIH129345/2017)
A Társaság által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és
indokolásuk:
Felhívások/pályázatok menüpont
A Társaságnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok,
ellenőrzések nyilvános megállapításai:
Állami Számvevőszék honlapja: asz.hu
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének
rendje:
A társaság a hozzá érkező, közérdekű adat megismerésére irányuló
igényeknek azok kézhezvételét követő 15 napon belül, illetékes szervezeti
egysége útján tesz eleget.

Az igények benyújthatók a társaság részére: 1027 Budapest, Sodrás u. 16.,
E-mail: info @hungarofest.hu
Jogorvoslat
Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása
vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen
eltelte
esetén
keresettel
élhet.
Az adatigénylő a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C)
is
fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától
számított harminc napon belül lehet megindítani. Ha az igény elutasítása,
nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés
összege miatt az igénylő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.
A közadatok újrahasznosítása:
A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (a
továbbiakban: Kútv.) 4. § 4. pontja szerint közadat az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben
meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat. Az
újrahasznosítás a Kútv. 4. § 8. pontja szerint a közadatok felhasználása
olyan kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra, ami kívül esik azon a
közfeladat ellátása keretén belüli eredeti, a közfeladat ellátását előíró
jogszabályból eredő célkitűzésen, amire a közadatot előállították.

Közadat újrahasznosítása iránt igény írásban, az újrahasznosítási cél
megjelölése
mellett
nyújtható
be
a
Társaság
alábbi
elérhetőségén: info@hungarofest.hu

A Társaság éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója
vagy éves költségvetés beszámolója:
https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz
tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot
elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra,
szolgáltatás
megrendelésre,
vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására,
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések

Közbeszerzési információk
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista
https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/keres/hirdetmeny/
Közbeszerzési éves terv 2017
Közbeszerzési éves terv 2018
Közbeszerzési éves terv 2019
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses
Közbeszerzési éves terv 2020
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

Közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötött szerződések
https://ajanlatkero-core.kozbeszerzes.hu/szerzodes/kozbeszerzes/eljarasok/

https://ajanlatkero-core.kozbeszerzes.hu/szerzodes/kozbeszerzes/ekr-eljarasok/

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi
juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők
és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres
juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott
juttatások fajtája és mértéke összesítve
KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
(adatok Ft-ban)

Juttatás megnevezése

Juttatás összege (Ft)
2018. év

2019. év

Bér

10 200 000

13 050 080

Rendszeres munkabér
Nem rendszeres munkabér (szabadságmegváltás,

10 200 000

12 000 000
1 050 080

túlóra, felmentési díj,)

Prémium, jutalom
Cél szerinti pénzbeli kifizetések

0
0

45 113

Természetbeni juttatások

0

45 113

Értékpapír juttatások

0

0

Tiszteletdíjak, megbízási díjak

4 200 000

4 200 000

Költségtérítések*

0

0

Adott kölcsönök összege

0

0

Kamatmentes kölcsönök

0

Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:

0

0

14 400 000

17 295 193

A foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása.
(adatok eFt-ban)
Megnevezés
I. Állományi létszám (közmunkások nélkül)
Záró létszám (fő)
vezetők (osztályvezető szintig+egységvezetők)
beosztottak (szellemi)
fizikai
Átlagos statisztikai létszám (fő)

2018.

2019.
9
3
5
1
10

8
2
5
1
8

vezetők (osztályvezető szintig+egységvezetők)
beosztottak (szellemi)
fizikai
Kereset
vezetők (osztályvezető szintig+egységvezetők)
- alapbér
- egyéb (jutalom, prémium, 13. havi, stb.)
beosztottak (szellemi)
- alapbér
- egyéb (jutalom, prémium, 13. havi, stb.)
fizikai
- alapbér
- egyéb (jutalom, 13. havi, stb.)
Átlag kereset/hó
vezetők (osztályvezető szintig+egységvezetők)
beosztottak (szellemi)
fizikai
II. Állományon kívüliek bérköltsége /Megbízási díjak/

3
6
1
75 278
29 050
27 600
1 450
44 475
40 145
4 330
1 753
1 613
140
1 571
807
618
146
18 476

2
5
1
67 848
29 850
28 800
1 050
36 178
34 001
2 177
1 820
1 680
140
1 998
1244
603
152
24 344

