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V Á S Á R I  R E N D T A R T Á S  

 

1. A VÁSÁRI RENDTARTÁST a Pünkösdi Hal – és Vad Fesztivál vásárának rendezője, a Babits Mihály Kulturális 
Központ (a továbbiakban Rendező) adja ki a résztvevő árusok (a továbbiakban Bérlő) részére. 

 

2. A vásárra való jelentkezés szabályai 
 

2.1. Jelentkezési határidő: 2017. április. 30. (vasárnap) 
  

2.2. A jelentkezés a Jelentkezési Lap (élelmiszert forgalmazóknak a Nyilvántartási lap is!) kitöltött, aláírt 

példányának visszaküldésével történik. Ezen fel kell tüntetni a számlát elszámoló vevő pontos címét 
(számlázási cím)! A Jelentkezési Lap letölthető a www.szekszardagora.hu/vasar honlapról. 

 
2.3. A Jelentkezési Lapot a Rendező csak a Jelentkező saját kezű aláírásával fogadja el! A 

jelentkezési lap elektronikusan is visszaküldhető. 

 
3. A vásáron való részvétel feltétele 

 
3.1. A Rendező a jelentkezési határidő lejáratát követető 10 munkanapon belül értesíti a 

megadott címek valamelyikén a Jelentkezőt arról, hogy jelentkezését befogadta - e. Pozitív 
válasz esetén a Rendező a később kiküldésre kerülő szerződésben határozza meg a fizetendő vásárvámot 

és az árusítóhelyet, amelyet a Jelentkezőnek jogában áll elfogadni vagy elutasítani. A döntéséről a 

Befogadó Nyilatkozat kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül írásban értesíti a Rendezőt. 
 

3.2. A vásáron kizárólag az a Bérlő vehet részt, aki a Jelentkezési Lapot határidőre leadta és arra válaszul 
megkapta a Befogadó Nyilatkozatot a rendezőtől, valamint aláírta a Pünkösdi Hal – és Vadünnep 

vonatkozó szerződést, amelyet a Rendező készít el. 

 
3.3. Kizárólag azon árusoknak biztosítunk helyet, akik a teljes rendezvényen részt vesznek, a 

jelentkezési adatai a valóságnak megfelelnek (kiemelten: tényleges hely és áram igény), 
betartják a kitelepülés szabályait és a kötelező nyitvatartási időt. Valamint a vásári 

rendtartásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tartják. 
 

4. A vásár időpontja: 2017. június 2-5. (péntek-hétfő) 

 
5. Kötelező nyitvatartás: 

 
2017. június 2-án (pénteken): 16:00-21:00 óráig 

     2017. június 3-5-én (szombat, vasárnap, hétfő): 10:00-21:00 óráig 

 
6. A vásár helyszíne: Szekszárd - Garay tér, Szent István tér, Auguszt Imre utca 

 
7. A kitelepülés szabályai: 

 

7.1. A Befogadó nyilatkozat mellékleteként küldjük a kitelepülés pontos időpontját. Az alábbi 
időpontok tájékoztató jellegűek! 
 

2016. június 2. (péntek) 6:00-9:00 – Garay tér 

      2017. június 2. (péntek) 10:00-14:00 – Szent István tér, Auguszt Imre utca 
 

7.2. A Bérlő a vásáron a Rendező által előre meghatározott sorszámozott helyet foglalja el, 
amennyiben rendelkezik a Rendezőtől kapott érvényes behajtási engedéllyel. 

 

8. A rendezvény látogatóinak biztonsága érdekében a vásárterületre gépkocsival csak korlátozottan, 
kizárólag a biztonsági őrszolgálat irányításával lehet behajtani. Az árunak a járművekhez való eljuttatására 

saját kézikocsi használatát javasoljuk! A biztonsági előírások az évszaknak megfelelő időjárási eseményektől 
függetlenül érvényesek. 

 

 
 

9. A vásár területének éjszakai őrzését a rendezőség biztosítja. Vagyonbiztosítást és a sátrakban 

http://www.szekszardagora.hu/
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hagyott értékekért felelősséget az őrszolgálat és a rendezőség nem vállal. Az őrszolgálat külön 
megállapodás szerint, a Bérlő saját költségére, egyéni sátorőrzést vállalhat.  

 
10. Az árusítás feltételei 

 

10.1. Az árusításhoz felszerelést, installációt a Bérlő biztosít! A sátraknak a közterület 
burkolatához való rögzítése TILOS! 

 
10.2. Helyet, áramot és egyebeket a jelentkezési lapon igényeltek és a szerződés szerint a 

Rendező biztosítja. Ezen kívül legalább 30 m csatlakozó vezetékről is mindenkinek gondoskodnia kell! 
 

10.3. A valós áramigény pontos megadása a kiépítendő villamos hálózat méretezése miatt kötelező! A 

berendezések szabályos, biztonságos működtetését és tényleges fogyasztását a rendezvény ideje alatt a 
rendezők és a hatóságok is ellenőrizhetik. 

 
10.4. Az étekárusoknak az ott keletkezett tűz oltására alkalmas, ellenőrzött, legalább 1 db 34 A ( 6 kg-os 

poroltó) oltóképességű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 

 
10.5. A Rendező a jelentkezési lapon megjelölt igényeket a rendezvény időtartama alatt biztosítja. 

Amennyiben a Bérlő tevékenysége élelmiszerforgalmazás jellegű, őt a Rendező az élelmiszerbiztonsági 
szakhatóság előírásai szerint nyilvántartásba veszi.  

 

10.6. A rendezvény ideje alatt kizárólag, az arra kijelölt helyeken engedélyezett a dohányzás. A 
kitelepült vendéglátóhelyeken a dohányzás és pirotechnikai eszközök használata TILOS! 

 
10.7. Gázpalackot csak nyomáscsökkentő biztonsági szerelvénnyel és megfelelő állapotú, 

repedésmentes tömlővel szabad üzemeltetni. A szerelvényeket a tömlőhöz szorítóbilinccsel kell 
rögzíteni. Csak olyan gázfogyasztó berendezés üzemeltethető a helyszínen, amely érvényes gáz műszaki 

engedéllyel rendelkezik. Az engedélyt ellenőrzés céljából, a helyszínen kell tartani! Éghető folyadékot a 

helyszínre bevinni TILOS! 
 

10.8. Vízigény esetén kannás ivóvíz vételére lesz lehetőség. Vízvételi hely: Szent István téri sétányon 
lévő nyilvános illemhely. Béla király téri nyilvános illemhely melletti kút, Katolikus iskola kapubejárata 

melletti nyilvános kút 

 
10.9. Akiknek ételkészítéshez, - hűtéshez való berendezéseit csak utánfutóról vagy gépkocsiból lehet 

működtetni, a járművet a tűzbiztonsági előírásoknak megfelelő, természetes anyagból készült, a 
rendezvény hangulatához illő takarással álcázni kell! 

 
10.10. A Bérlőnek rendelkezni kell saját, zsákos hulladéktárolóval! A saját sátruk melletti, megtelt 

szemeteszsákokat a rendezvény ideje alatt a vásártér közelében található konténerekben kell elhelyezniük. 

 
10.11. A zsír- és olajszennyeződéstől a sátrak / faházak alatti és azok közvetlen környékén levő burkolatot 

fóliatakarással védeni kell! Távozáskor a burkolatot olyan állapotban kell hagyni, mint ahogy azt a Bérlő 
átvette.  

 

10.12. A vásár végeztével, távozás előtt Bérlőtől a Rendező személyesen veszi át a helyszínt. Az ellenőrzésről, 
esetleges problémáról Rendező és a Bérlő jegyzőkönyvet vesz fel.  Bérlő a helyszínen készpénzben 

fizeti meg a helyreállítás költségeit, melyet Rendező rendel meg és végeztet a későbbiekben. 
 

11. A Bérlőnek a rendezvény utolsó napján 2017. június 5-én, legkésőbb 23:59 óráig kell elhagynia a 
vásár területét! 

 

12. A Bérlő részére kijelölt szociális blokk: a Babits Mihály Kulturális Központ (Szent István tér 10.), Placc (Piactér 
1. („F” épület) Szent István téri sétányon lévő nyilvános illemhely. Béla király téri nyilvános illemhely 

13. A rendezvényen a Bérlő kizárólag a Jelentkezési Lapon és a szerződésben megjelölt tevékenységet 
folytathatja az ott megjelölt feltételekkel. 

 

 

14. Ha a rendezvény ideje alatt, a Bérlők tevékenységével kapcsolatban, bármely hatóság ellenőrei 

szabálytalanságot állapítanak meg, annak következményei az elmarasztalt árust terhelik. A 
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hatósági előírások be nem tartásából eredő problémákért a rendezőség felelősséget nem vállal, 
azokat orvosolni nem áll módjában. 

 
15. Vásárvám  

 

  Kategória leírása Vásárvám összege 

  SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ TERMÉKEK   

I./A 
Saját készítésű, 
alkotóművészeti termékek, 
zsűrizett alkotások 

25.000 Ft/hely 

I./B 
Saját készítésű, nem 
alkotóművészeti termékek - 
őstermelők, kistermelők, 
egyéni mg (pl. kosárfonó, házi 
sajt, méz, szörp, lekvár) 

27.000 Ft/hely 

I./C 
Iparszerű eljárással, 
sorozatban gyártott minőségi 
iparos termékeket árusító 
egyéni árusok, illetve 
kézműves manufaktúrák 

40.000 Ft/hely 

  
NEM SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ 
TERMÉKEK   

II./A Kézműves termékeket 
kereskedőként forgalmazók 

50.000 Ft/hely 

II./B 
Nem kézműves termékeket 
kereskedőként forgalmazók 
(pl. bio -, hagyományos, tartós 
csomagolt élelmiszert  

60.000 Ft/hely 

II./C 
Szőlészeti, borászati, 
kertészeti, egyéb iparcikket, 
kül - és beltéri dísznövényt, 
könyvet, CD-t, DVD-t, lufi, 
játék, testfestés, stb. 

65.000 Ft/hely 

  VÁSÁRI ÉTKEK   

III./A 
Áramot nem használó 
csemegések (pl. csemege, 
cukorka, aszalt gyümölcs) 

55.000 Ft/hely 

III./B 
Áramot használó csemegés 
(bajor mandula, vattacukor, 
fagylalt, jégkása) 

84.000 Ft/hely 

III./C 
Áramot használó étkes (pl. 
meleg ételt, kemencés sült 
tésztaféléket, fánkot, rétest, 
kürtőskalácsot, hamburger, 
hotdog)  

105.000 Ft/hely 

IV. 
EGYÉNI: NESZ 
tagszervezetek, egyéb nép- 
és iparművészeti 
egyesületek hivatalos, 
egyesületi megjelenése 

10.000 Ft/hely 
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16.  Egy kézműves árusítóhely mérete legfeljebb 4 m hosszú és 2-3 m mély lehet. 

17.  4 m felett a vásárvám arányosan fizetendő (méterenként, a vásárvám kategóriától függően). Egy 

Bérlőnek legfeljebb 8 m hosszúságú árushelyet tudunk biztosítani. 

18. Bérleti díj fizetésére vonatkozó szabályok 

 

18.1. Banki átutalás 
 

Amennyiben a vásárvámot banki átutalással kívánja befizetni, megteheti a Babits Mihály Kulturális 
Központ 11746005-15416511-00000000 számú bankszámlájára.  

 

Átutalási határidő: 2017. május 22. 
 

Közleménybe kérjük feltüntetni: „Pünkösdi Hal – és Vadünnep” és a Bérlő neve. 
 

18.2. Készpénzes fizetés  

 
Amennyiben a banki átutalás a Bérlő számára nem megoldható, lehetőség van készpénzes fizetésre is 

Rendező házipénztárában, kedden és csütörtökön 9:00 órától 16:00 óráig.  
Készpénzes fizetés esetén kérjük, előre egyeztessen a vásár szervezéséért felelős közösségfejlesztési 

csoporttal. 

 
Befizetési határidő: 2017. május 22. 

 
18.3. Helyszíni befizetésre nincs lehetőség!!! 

 
 

18.4. A befizetésről kiállított számlát a Rendező a rendezvény kezdőnapján, a helyszínen adja át a Bérlő 

részére. A jelentkezőnek a számlázási címet pontosan kell megadnia a Rendező felé, ugyanis a számla 
ezen adatok alapján kerül kiállításra. Utólagos módosításra NINCS LEHETŐSÉG!  

 
19. A vásárvám be nem fizetése esetén a jelentkezés érvénytelen, az igényelt helyet a Rendező nem 

tartja fenn.  

 
20.  A befizetett vásárvámot a Rendezőnek nem áll módjában visszatéríteni. Vis major eseteket a Rendező 

egyedileg bírál el. 
 

21. A vásári rendtartásban foglaltakat figyelmen kívül hagyó Bérlőt a Rendező azonnali kizárással 
sújtja. (Különös tekintettel az időre be nem fizetett vásárvám, behajtási engedély át nem vétele, engedély 

nélküli helyfoglalás, vásárhely környezetének nem megfelelő átadása vásár végén a vásári rendtartás bármely 

pontjának szándékos és vétkes megszegése esetére.) 
 

Érdeklődni lehet telefonon: 74-529-610 vagy e-mailben: vasar@szekszardagora.hu 
 

 

 
Szekszárd 2017. április 18.  

 
 

         Farkas János igazgatóhelyettes 

mailto:vasar@szekszardagora.hu

