NAGYVÁSÁRI SZABÁLYZAT

2021.

-2Debrecen Nagy Lajos királytól kapott városi jogot 1361-ben, és fal nélküli, úgynevezett mezővárosként
működött. Évente négy vásár megtartására volt joga, melyből kettő, a Gergely és a Mihály napi vásár a mai
napig megrendezésre kerül.
E hagyománynak, és a helyi sajátosságok figyelembevételével szervezi a Debreceni Közterület Felügyelet a
hatáskörébe utalt Tavaszi és Őszi Országos Kirakodó Vásárokat.

1. Az Országos Kirakodó Vásár szervezőjének megbízása:
Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzata a 163/2009. (VII.3.) Ö.h. határozatában (1. sz.
melléklet) piacok működtetésével, vásárok szervezésével és rendezésével kapcsolatos
feladatok ellátására a Debreceni Közterület Felügyeletet hatalmazta fel figyelemmel arra,
hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Debreceni Közterület
Felügyelet működéséről és egyes feladatainak megállapításáról szóló 8/2014.(III.27.)
önkormányzati rendelet 1.§ a) pontja alapján „A törvényben meghatározottakon túl a
Debreceni Közterület- felügyelet feladata: - az önkormányzat piacainak és vásárainak
fenntartása, működtetése, a piaci rend fenntartása, valamint alkalmi (ünnepi) vásárok
szervezése„.
2. Rendezési időszak és szakjellege:
Időszakos, országos kirakodóvásár.
3. Szabályzat hatálya:
Ezen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat
163/2009. (VII. 3.) Öh. határozatának 1. sz. mellékletének II. pont 3. alpontjában
meghatározott Debreceni Tavaszi Országos Kirakodóvásáron és a Debreceni Őszi Országos
Kirakodóvásáron (továbbiakban: Vásár).
4. A szabályzat célja:
Meghatározza a Vásáron tartózkodó személyek, kereskedők, azok alkalmazottai, vásárlók,
egyéb használók egymás közötti magatartását, és azokat az alapvető szabályokat, melyek a
kulturált kereskedelmi és szolgáltatói tevékenység, a közönség lehető legmagasabb
színvonalon történő kiszolgálása érdekében elengedhetetlen.
Továbbá előírja a Vásár rendeltetésszerű használatára, biztonságos üzemeltetésére szolgáló
más szabályokban nem rögzített követelményeket.
5. Az Országos Kirakodó Vásár szervezője:
Debreceni Közterület Felügyelet (továbbiakban: Közterület Felügyelet)
Székhelye: Debrecen, Bem tér 14.
Címe: 4026 Debrecen, Bem tér 14.
Levelezési címe: 4002 Debrecen, Pf.: 408.
Telefon: 52/502-530, 52/503-394
Telefax: 52/502-538, 503-393
E-mail: debrecen@kozterf.hu
Internet honlap: www.kozteruletfelugyelet.hu

-36. Az Országos Kirakodó Vásár helyszíne:
Debrecen,
Böszörményi út – Füredi út – Doberdó út közötti szakasza, 20119/7 Hrsz.,
Bólyai utca – Böszörményi út – Thomas M. utca közötti szakasza, 21450 Hrsz.,
Békessy Béla út – Böszörményi út – Görgey u. közötti szakasza, 21875 Hrsz.,
Akadémia utca– Böszörményi út – Kertváros út közötti szakasza, 19560 Hrsz.
7. Az Országos Kirakodó Vásár nyitvatartási ideje:
Nulladik nap: 18.00 órától (vásárterület zárása, sátorvázak felállítása)
Első nap:
06.00 órától 20.00 óráig
Második nap: 06.00 órától 20.00 óráig
8. Az Országos Kirakodó Vásár meghirdetése:
8. Az Országos Kirakodó Vásár meghirdetése:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nemzetgazdasági Minisztrérium – vásárnaptár készítése
Iparos újság – vásárnaptár készítése
Kereskedelmi Élet – országos napilap
Iparos Újság – országos napilap
Szabad Föld – országos hetilap
Debrecen Városi Televízió
Campus Rádió Debrecen
Rádió FM 95 Debrecen
Best FM Debrecen
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja – www.debrecen.hu
Debrecen Közterület Felügyelet honlapja – www.kozteruletfelugyelet.hu

Meghirdetésre kerül a Vásár helyszíne, ideje, a jelentkezés határideje.
9. Terület kijelölése:
9.1.

A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hajdú-Bihar
Megyei Igazgatósága (4025 Debrecen, Barna u. 15.) az Országos Kirakodó Vásár
szervezője (Debreceni Közterület Felügyelet) kérelmére és javára, mint a közút
kezelője hozzájárul, valamint a Közlekedés Fejlesztési és Koordinációs Központ
képviseletében eljárva vagyonkezelői hozzájárulás (2. sz. melléklet) megadásával
hozzájárul a 35. sz. Nyékládháza – Debrecen II. rendű főút (Böszörményi út)
79+590-81+194 km szelvényei közötti szakasza teljes szélességében lezárásra
kerüljön, a forgalmat terelőútra tereljék.
A II. rendű főút lezárásának időpontja 0. nap 17 óra 30 perctől - 2. nap 24 óráig.
A lezárás helyszíne: Debrecen, 35. sz. főút 79+590-81+194 km szelvények közötti
szakasza (Böszörményi úton a Vezér utca kereszteződésétől a Füredi úti
csomópontig).

9.2.

A Vásár zavartalan lebonyolítása érdekében DMJV Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési Osztálya a közút kezelőjeként, polgármesteri határozat alapján
forgalomkorlátozást rendel el a Bólyai utca, Böszörményi út és Thomas Mann utca
közötti szakaszán, a Békessy Béla utca, Böszörményi út és Görgey utca közötti

-4szakaszán, valamint az Akadémia utca, Böszörményi út és a Kertváros utca közötti
szakaszán. A forgalomkorlátozás alapján minden gépjármű forgalma és várakozása
tilos. A közutak lezárásának időpontja: 0. nap 17 óra 30 perctől 2. napot követő
05.00 óráig.
Forgalomkorlátozást rendel el továbbá a Böszörményi úton lévő kerékpárút
Menyhárt tér és Ötvenhatosok tere közötti szakaszára, amely alapján a kerékpár
forgalom tilos, valamit az Ötvenhatosok tere 3. szám és a Böszörményi út 71.
szám között található útszakaszra és várakozóhelyekre, ahol minden gépjármű
forgalma és várakozása tilos. A kerékpárút és a közutak, valamint a
várakozóhelyek lezárásának időpontja a vásár -1. nap 18.00. órától a 2. napot
követő nap 05.00. óráig
A kereskedők számára a terület a Közútkezelői hozzájárulásban foglaltak alapján,
az Országos Kirakodó Vásár idejére hidegragasztással kerül kijelölésre.

9.3.

10. Jelentkezés az Országos Kirakodó Vásárra:
10.1. A tavaszi Országos Kirakodó Vásár jelentkezési határideje minden év március 1.
napja.
10.2. Az őszi Országos Kirakodó Vásár jelentkezési határideje minden év augusztus 1.
napja.
10.3. Az Országos Kirakodó Vásárra a jelentkezések elküldhetők, leadhatók:
• postai úton (4026 Debrecen, Vár u. 3., 4026 Debrecen, Bem tér 14., Pf. 408.)
• telefaxon (52/502-538, 52/503-393),
• az előző Országos Kirakodó Vásár 2. napján a diszpécser sátorban,
• személyesen a Nagypiacon (Debrecen, Vár u. 3.),
• személyesen Debreceni Közterület Felügyelet székhelyén (Debrecen, Bem tér
14.)
• e-mailben (debrecen@kozterf.hu)
10.4. Szóbeli jelentkezés nem fogadható el.
11. A jelentkezések visszaigazolása:
A jelentkezések feldolgozása után a kereskedők számára kijelölt helyekről
visszaigazolás, illetve területhasználati szerződés kerül megküldésre.

11.1

11.2. A visszaigazolás tartalmazza:
•
•
•
•
•

•
•

•

az igénylő nevét,
az igénylő címét,
az igénybevétel helyszínére vonatkozó szektort,
az igényelt terület sorszámát,
az igényelt terület nagyságát,
az igényelt terület hossza
az igényelt terület mélysége
az igényelt terület egységárát,
a területfoglalási díjat (Ft-ban).
előre történő fizetés esetén
helyszínen történő fizetés esetén
egyéb tájékoztatást

-512. Az Országos Kirakodó Vásári helyek kijelölése:
12.1. A Közterület Felügyelet az árusításra kijelölt területrészeket hidegragasztással
kijelöli és jól látható módon sorszámmal ellátja.
12.2. Árusító helyre az a kereskedő jogosult, aki az előző Vásárban számozott helyet
kapott, nem lett kitiltva a Vásárból, illetve a jelentkezési feltételeknek megfelelt.
12.3. Amennyiben a kereskedő megkapja a visszaigazolást a Vásáron történő árusításra,
mégsem tud azon részt venni, de a Vásárt megelőző 3 nappal előbb írásban
lemondja a részvételét egy alkalomra, az a következő Vásáron igényt tarthat az
előző árusító helyére.
12.4. A visszaadott árusító helyek jelentkezési sorrendben kerülnek kiosztásra.
12.5. Az az árusító hely, amely a Vásár első napján 8.00 óráig nem kerül elfoglalásra,
arra más kereskedő kipakolhat.
12.6. Amennyiben a részvételi díj megfizetése előzetesen megtörtént és a kereskedő
rajta kívülálló ok miatt az árusításra kijelölt helyet 08.00. óráig elfoglalni nem
tudja és ezt a vásár 0. napján 17.00.-21.00 óra között, a vásár első napján 05.3012.00. óra között működő 06 30/ 922 3703 telefonszámon előzetesen bejelenti,
kifejezett kérésére a szervező az árusítási helyet legfeljebb a vásár első nap 12.00.
óráig fenntartja. A részvételi díj előzetes megfizetés nélkül a 12.5. pont
rendelkezéseit kell alkalmazni
12.7.

A Közterület Felügyelet a Vásár területén kereskedelmi tevékenységet végzőket
árusító szektor és sorszám feltüntetésével nyilvántartja.

13. Az Országos Kirakodó Vásáron nem árusíthat, illetve előzetes helyfoglalással nem
élhet:
13.1 Az Országos Kirakodó Vásárban nem árusíthat az, aki:
•
az előző Vásáron a helyét átadta más számára,
•
a Közterület Felügyelettel szemben bármilyen tartozása van (bérleti díj, stb.),
•
szabályszegés miatt a vásárról kitiltásra került.
13.2. Előzetes helyfoglalással nem élhet, aki a vásári szabályzatban foglaltakat
megszegi- de szabályszegése nem a 13.1 pontban foglalt magatartás vagy mulasztás- és erről
őt a szervező írásban a vásár megrendezése hónapjának utolsó napjáig írásban értesítette.
14. Helyfoglalás, árufeltöltés rendje:
14.1. A kereskedők az árusítósátrak felépítését, a bepakolást, az árufeltöltést a nulladik
napon, a forgalom lezárását követően 18.00 órától kezdhetik meg.
14.2. Az áru be-, kipakolás, árufeltöltés, a Vásár első és második napján reggel 6.008.00 óráig este 20.00-21.00 óráig történhet.
14.3. A Vásár első és második napján 8.00 órától 20.00 óráig a gépjárművek a Vásár
területén nem közlekedhetnek.

-614.4.

A gépjármű tulajdonosok a gépjárműveikkel kötelesek a Vásár első és második
napján 8.00 óráig a területet elhagyni,

14.5. Amennyiben a gépjármű a vásári területen (Böszörményi út páros oldalán az ott
lévő családi házak és intézmények kerítéseinek vonaláig, Böszörményi út páratlan
oldalán a szervízúton található parkolók kezdetéig) kerül elhelyezésre, meg kell
fizetni az utána járó területhasználati díjat.
15. Területhasználati szerződés:
15.1. A bérlő köteles a területre vonatkozóan területhasználati szerződést kötni a
Debreceni Közterület Felügyelettel.
15.2. A bérleti díj megfizetése, a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele.
15.3. A szerződés megszűnése, megszűntetése:
• A szerződés megszűnik, amennyiben a szerződésben meghatározott idő lejárt.
• Bérbeadó jogosult a szerződést az alábbiakban meghatározott rendkívüli okok
fennállása esetén azonnali hatállyal felmondani:
- amennyiben a Bérlő a szerződésben vállalt, illetve a jogszabályokban, a
Debreceni Közterület Felügyelet által fenntartott piacokról és az általa
szervezett vásárokról szóló szabályzatban, valamint a Tavaszi és Őszi
Országos Kirakodóvásár Szabályzatában előírt egyéb lényeges
kötelezettségét megszegi.
- a Bérlő az igénybevett területet nem a szerződésben kikötött célra, módon,
vagy mértékben használja, vagy a használat során nyilvánvalóan kárt okoz
a területben, vagy a tartozékaiban.
- a Bérlő az igénybevételi jogosultságát a Bérbeadó hozzájárulása nélkül
bárkinek átengedi.
• A szerződés megszűnéséből eredően a Bérlő a Bérbeadóval szemben
semminemű kártérítési igényt nem érvényesíthet.
16. Díjfizetés:
16.1. Az Országos Kirakodó Vásárban alkalmazandó díjakat Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága
hagyja jóvá tárgyévet megelőző év végén.
16.2. Az alkalmazandó díjak mértéke Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága által kiadott határozatában
(6. sz. melléklet) van közzétéve.
16.3. Csak Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsága által jóváhagyott egységárat lehet alkalmazni, attól
alacsonyabb díj nem alkalmazható.
16.4. A területhasználati díjak kétféle módon kerültek megállapításra:
• előre fizetett díj a helyszínen fizetett díj 10%-kal csökkentett összege
• előre fizetettnek az a díj minősül, amelyet a vásárt megelőző szombat 24.00 óráig
megfizettek. Átutalás esetén az utalt összeget a jogosult számláján a vásár
megelőző szombat 24.00 óráig jóváírták)
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helyszínen fizetett díj

16.5. Debreceni székhelyű egyéni és társas vállalkozások díjkedvezménye:
Az előre fizetett és helyszínen fizetendő díjból további 3% kedvezményt kap az az
egyéni vagy társas vállalkozás vagy adószámos magánszemély, amelynek:
•
•
•

•
•

székhelye (lakóhelye) a vásár időpontjában Debrecenben van,
a vásárt megelőző 12 hónap alatt székhelye folyamatosan Debrecenben volt,
Debrecen Megyei Jogú Város felé köztartozása nincs, melyet a 14. sz.
mellékletben feltüntetett kérelemre – a vásár első napját számolva 15 napnál
nem régebbi a DMJV Adóügyi Osztálya (4024, Debrecen Kálvin tér 11) által
kiadott általános adóigazolással igazol és azt a vásár első napján, a helyszínen
felmutatja
a feltételek nem teljesülése esetén a kedvezmény nem biztosítható, illetve
előrefizetés esetén a kedvezményes és nem kedvezményes díj különbözetét a
vásár első napján meg kell fizetni.
A 10.1. és 10.2. pontban foglalt jelentkezési határidő elmulasztása esetén a
díjkedvezmény nem biztosítható. Határidőben történik a jelentkezés, ha a
helyigénylés a 10.3. és 10.4. pontokban foglaltaknak megfelelően március 1.
napján és augusztus 1. napján 16.00. óráig a rendezőhöz megérkezik.

16.6. A területhasználati díj a Vásár teljes idejére szól, azt napokra megbontani nem
lehet (aki csak az egyik nap veszi igénybe a területet, a Vásár egész idejére szóló
területhasználati díjat köteles megfizetni)
16.7.

A terület minimum két méter mélységgel kerül felszámításra, amennyiben
mélységében nagyobb területet foglal el a bérlő, a ténylegesen elfoglalt terület után
kell a területhasználati díjat megfizetni.

16.8.

A Bérbeadó a bérleti díj 90 % visszafizetéséről rendelkezik abban az esetben,
amennyiben a bérleti díj megfizetésre kerül, de a Bérlő a Vásár előtt 3 nappal
írásban jelzi a Bérbeadó részére, hogy lemond a részvételről.

16.9.

A területfoglalási díj a mindenkori hatályos ÁFA tv. szerinti adómértékkel terhelt
ÁFA összegét tartalmazza.

16.10. Amennyiben a Bérlő az igényelt területen kívül pótterületet foglal el, a pótterület
után járó területhasználati díjat is meg kell fizetni. A pótdíj mértéke az emelt díjjal
kerül megállapításra.
16.11. A bérleti díj megfizetése:
• készpénzátutalási megbízáson (csekken),
• készpénzben a helyszínen, számla ellenében,
• átutalással.
16.12. Készpénz átutalási megbízással, illetve átutalással fizetők részére 15 napon belül a
Közterület Felügyelet a számlát postai úton megküldi.

-817. Díjbeszedés:
17.1. A Közterület Felügyelet megbízólevéllel rendelkező díjbeszedő megbízottai
jogosultak a Vásáron készpénzzel fizetők területfoglalási díját beszedni.
17.2. A díjbeszedő a beszedett díjról készpénzfizetési számlát köteles kiállítani, a
számla egy példányát a kereskedőnek köteles átadni.
17.3. A kiállított számlának tartalmaznia kell:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nyomdai sorszámot,
a számla kibocsátójának nevét, címét (irányítószámot is),
adóigazgatási azonosító számot,
vevő nevét, címét (irányítószámot is),
számla kibocsátásának keltét,
szolgáltatás megnevezését, besorolási számát,
szolgáltatás mennyiségi egységét, mennyiségét,
szolgáltatás adóval számított egységárát, a szolgáltatás adóval együtt számított
ellenértékét tételenként és összesen,
az ÁFA kulcs mértékét,
a számlát a kiállító köteles aláírni.

18. Ellenőrzés:
18.1. A Szabályzatokban foglalt előírások, illetve a jogszabályok betartását
ellenőrizhetik a Közterület Felügyelet megbízólevéllel rendelkező megbízottai, a
közterület-felügyelők, és a piac felügyelők.
18.2. A megbízólevéllel rendelkező díjbeszedők és ellenőrök jogosultsága:
•

Ellenőrzik, hogy a készpénzátutalási megbízással, az átutalással, a
díjbeszedőnek készpénzfizetési számlán megfizetett bérleti díj, fedezi-e a
ténylegesen elfoglalt terület nagyságát.

•

Ellenőrzik annak jogosultságát, hogy az a kereskedő árul e a területen, akinek a
területhasználati engedély kiadásra került.

18.3. Az ellenőrzést a jogosult köteles tűrni és a terület igénybevétel jogosultságát
igazoló okiratot, illetve a területhasználati szerződést folyamatosan a helyszínen
tartva bemutatni.
18.4. Jogosulatlanul veszi igénybe a vásár területét az, akinek erre nincs érvényes
jogcíme. Jogosulatlan a meghatározott mértéket meghaladó igénybevétel is.
18.5. A közterület-felügyelők az egyes szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartó rendszerről szóló 2012. évi II. tv. alapján ”Rossz
minőségű termék fogalomba hozatala”, „Árak megállapításának, közlésének és
feltüntetésének elmulasztása”, „Minőség tanúsítási kötelezettség megszegése”
szabálysértések
észlelése
esetén
szabálysértési
eljárás
lefolytatását
kezdeményezhetik.
18.6. A Vásárban résztvevő kereskedők a szabályzatokban, illetve a jogszabályokat
sértő magatartásukért, az általuk okozott károkért a szabályzat szerint
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melléklet tartalmazza.
18.7. A vásár területén ellenőrző más hatóságok saját hatáskörükben eljárást
kezdeményezhetnek a jogszabályokba ütköző tevékenységek miatt.
19. Az Országos Kirakodó Vásár zavartalan üzemeltetésével kapcsolatos szabályok:
19.1. A Vásáron a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdésében meghatározott tevékenységet, valamely EGT-államban
lakóhellyel, vagy székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, gazdálkodó
szervezetnek nem minősülő jogi személy, mezőgazdasági őstermelő, kistermelő,
népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész, kézműves és
fotóművész, valamint az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek
nem minősülő, valamely EGT-államban lakóhellyel, vagy székhellyel rendelkező
magánszemély (a tulajdonát képező vagyontárgyakat) árusíthat.
19.2. A Vásár területe csak rendeltetésének megfelelően, jelen szabályzatban, illetve az
ide vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek betartásával használható.
19.3. A Vásár rendjének megtartása a kereskedelmi tevékenységet folytatókra, továbbá a
vásár területén tartózkodókra és a vásár működtetésével kapcsolatos tevékenységet
folytatókra terjed ki.
19.4. A Vásári árusítás során be kell tartani az elárusító helyre, az árusítást végző
személyre és az árusított termékekre vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi,
köztisztasági előírásokat.
19.5. A Vásáron csak a Közterület Felügyelet által kijelölt helyen szabad árusítani.
19.6. A kereskedő a Közterület Felügyelet megbízólevéllel rendelkező megbízottja
felhívására bérlői minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles.
19.7. Aki a Vásáron értékesít és erre nincs érvényes jogcíme, szerződéssel nem
rendelkezik, illetve a díjat nem fizeti meg vagy a díjfizetést nem igazolja az a
Közterület Felügyelet megbízólevéllel rendelkező megbízottjának, a közterületfelügyelőnek felszólítására, azonnal köteles elhagyni a Vásár területét.
19.8.

A Közterület Felügyelet felszámolhatja az árusító helyet, amennyiben a bérlő nem
hajlandó a bérleti díjat megfizetni, illetve a területhasználati szerződést megkötni.
Amennyiben a területfoglalási díj nem kerül megfizetésre a Közterület Felügyelet
megbízottai felszólítására sem és a bérlő ennek ellenére sem hajlandó az árusítást,
illetve a területhasználatot megszüntetni, abban az esetben a területhasználati díj,
mivel a területhasználat megvalósul, peres úton kerül behajtásra az
igénybevevőtől.

19.9. A kereskedő az általa jogszerűen elfoglalt helyet csak rendeltetésének megfelelően
használhatja. Ennek megszegése és a Közterület Felügyelet megbízólevéllel
rendelkező megbízottja általi felszólítás ellenére való fenntartása a Vásáron való
árusítás azonnali megvonását eredményezi.
19.10. A Vásáron kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő köteles az értékesítés
helyén a vásárló számára jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni a nevét, címét,
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rendelkezik.
19.11. A Bérbeadó a Bérlő tulajdonában és/vagy használatában álló berendezési és
felszerelési tárgyakért, illetőleg az abban tárolt tárgyakért, árukért és egyéb
vagyontárgyakért semmilyen jellegű felelősséget nem vállal.
19.12. Romlott, vagy romlásnak indult és egyéb okokból bűzt terjesztő árut, anyagot a
vásár területére bevinni, ott tárolni tilos.
19.13. A Közterület Felügyelet gondoskodik a vásár rendjének betartásáról, útjainak
tisztántartásáról, a felgyülemlett szemét elszállításáról és a szükséges
fertőtlenítésről.
19.14. Pótterület igénybevétele esetén a Közterület Felügyelet a mindenkor érvényes
területhasználati díjat számolja fel.
19.15. A Közterület Felügyelet a rendfenntartásról és a biztonságról közterületfelügyelők, piacfelügyelők, illetve a Rendőrség útján gondoskodik. Intézkedési
jogosultságuk kiterjed a vásár egész területére. Szabálytalanság esetén a
szabálytalankodóval szemben, a Közterület Felügyelet, illetve a Rendőrség
megteszi a szükséges intézkedést.
19.16. A Közterület Felügyelet nem vállal felelősséget a parkoló gépkocsikban, vagy
egyéb közlekedési eszközökben keletkező sérülésekért, esetleges ismeretlen
eltulajdonításokért, illetve őrizetlenül hagyott elveszett tárgyakért.
19.17. A talált tárgyakat a közterület-felügyelőknek, illetve a rendőröknek kell
dokumentáltan leadni.
19.18. A vásárlók és a kereskedők felvilágosítást, információt kérhetnek a Vásár területén
szolgálatot teljesítő közterület-felügyelőktől, a rendőröktől, a piac felügyelőktől,
díjbeszedőktől, ellenőröktől.
19.19. A Vásár zavartalan működése érdekében szükséges rendfenntartó biztonsági
intézkedések megtételére a szolgálatot teljesítő közterület-felügyelő, illetve rendőr
jogosult. Ezt az intézkedési jogosultságot meghaladó esetekben mindenkor
értesítendő a Rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet, akinek utasításai szerint
kell minden érintettnek együttműködni.
19.20. A kereskedő köteles szükség szerint a hitelesített tűzoltó készülékeket készenlétbe
helyezni, dolgozói részére az előzetes tűzvédelmi oktatást megtartani és az
időszakos tűzvédelmi továbbképzést biztosítani, azok tényét előírás szerűen
dokumentálni és a szükség szerinti egyéb tűzvédelmi előírásokat biztosítani és
betartani.
19.21. A kereskedők az elfoglalt területük rendben tartásáról maguk kötelesek
gondoskodni. Az árusítással kapcsolatban keletkezett hulladékot – így különösen a
vevő által el nem vitt csomagoló anyagot - mindenki köteles összegyűjteni, a
kijelölt hulladéktárolóba elhelyezni. A kereskedő jelzésére a takarítással megbízott
vállalkozás a hulladékot ez elárusító helyről elszállítja.
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elhelyezni, illetve árubemutatást végezni tilos.
19.23. Vásáron a következő termékek nem forgalmazhatók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek,
az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek
szerves
oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó
termékek;
állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik,
fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a
polgári
célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3.
pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
növényvédő szerek és hatóanyagaik;
nem veszélyes hulladék;
jövedéki termék
„A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, veszélyesnek minősülő
anyagok és készítmények;
szedett, gyűjtött gomba.

19.24. A Vásáron való árusítás engedélyezése nem mentesíti az értékesítő kereskedőt a
tevékenység végzéséhez, illetve a termék forgalmazásához szükséges további,
külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.
19.25. A Vásár nyitvatartási ideje alatt a kereskedő köteles az ellenőrző hatóságok
rendelkezésére állni.

20. Általános magatartási szabályok az Országos Kirakodó Vásár területén:
20.1. A Vásár területén TILOS:
•
•
•
•
•

•
•

olyan tevékenység, amely a szabályzatban foglalt tevékenységen kívül esik,
jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
minden, másokat zavaró erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti
ártalommal járó tevékenység,
robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek bevitele,
motorkerékpárt, kerékpárt és egyéb nagyméretű tárgyat bevinni,
gördeszkával, illetve görkorcsolyával közlekedni,
az üzemeltető engedélye nélkül - alkalmi - kereskedelmi tevékenység,
reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák és szórólapok)
elhelyezése,
koldulni,
a szerencsejáték és minden olyan tevékenység, amely az emberek
megtévesztésére, félrevezetésére irányul.
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és a piaci tevékenységet nem szolgáló eszközökkel elfoglalni, forgalmat
akadályozni tilos.
20.3. A Vásár területére állatokat bevinni
mozgáskorlátozottakat segítő kutyát.

tilos,

kivéve

a

vakvezető

és

20.4. A kereskedők és alkalmazottai mindenkor kötelesek betartani az általánosan
elfogadott viselkedési és öltözködési normákat.
21. Az Országos Kirakodó Vásár biztosítása:
A Debreceni Rendőrkapitányság és a Debreceni Közterület Felügyelet által kiadott
rendezvény biztosítási terv (8. sz. melléklet) alapján történik.
22. Közlekedési szabályok, a szabálytalanul elhelyezett gépjárművek elszállítása a Vásár
területén:
22.1. A Vásár területén a közlekedésre a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 05.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) szabályai az irányadóak. A vásár
területén járművel legfeljebb 5 km/óra sebességgel szabad haladni. Árufeltöltés
céljából gépjárművel 0. napon 18.00 órától 20.00 óráig, az első és második napon
reggel 6.00-8.00 óráig, illetve 20.00-21.00 óráig lehet tartózkodni. Áruszállítás
után a területet el kell hagyni.
22.2. A kereskedők az árufeltöltés ideje alatt kötelesek közvetlenül a részükre kijelölt
hely elé állni, utat biztosítva a többi árufeltöltést, pakolást végzők gépjárművei
részére.
22.3. A Közterület Felügyelet a Közterület Felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 20. §
(1) bekezdésében foglaltak felhatalmazása alapján a szabálytalanul elhelyezett
járműveket elszállíthatja amennyiben a Vásár területén szabálytalanul van
elhelyezve.
22.4.

A Közterület Felügyelet a jármű elszállításához, továbbá az intézkedéssel érintett
jármű tárolásához, őrzéséhez és értékesítéséhez - szerződés alapján közreműködőt vehet igénybe.

22.5. Az elszállítás alkalmazásának költsége a jármű üzemben tartóját terheli. A
járműhasználat jogszerű akadályozása folytán keletkezett kárért a felügyelőt,
illetve a felügyeletet nem terheli kártalanítási kötelezettség.
23. Vásárlói balesetek, károk:
23.1. Vásárlói balesetnek tekintendő minden olyan személy sérülése, aki a Vásár
területén nem a szervezett munkavégzésnek minősülő jogviszony keretében
tartózkodik
23.2. A balesetről a kivizsgálás alapján "Vásárló baleseti jegyzőkönyv"- et (9. sz.
melléklet) kell felvenni. A jegyzőkönyv 1 példányát át kell adni, illetve meg kell
küldeni a balesetet szenvedett Vásárlónak, 1 példányt pedig 5 évig a
jegyzőkönyvet a Közterület Felügyelet köteles megőrizni nyilvántartásában.
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területen:
•

A személyi sérüléssel járó balesetet a Vásár biztonságáért felelős személynek
haladéktalanul jelenteni kell a rendőrségnek. A kivizsgálást és helyszínelést a
rendőrség végzi. A baleset helyszínét el kell keríteni, változtatást a területen
kizárólag a személyek mentése érdekében lehet tenni úgy, hogy a későbbi
vizsgálat során rekonstruálható legyen a helyszín (fényképfelvétel,
helyszínrajz, videofelvétel készítése).

•

A személyi sérüléssel nem járó járműbaleset esetén az ütközésben résztvevő
járművek
vezetőinek
kell
a
vonatkozó
jogszabály,
illetve
felelősségbiztosítási szabályok szerint megegyezni. Ha megegyezésre nem
kerül sor, értesíteni kell a rendőrséget.

24. Rendkívüli események esetén követendő eljárás:
24.1. Eseti kiürítési terv áll rendelkezésre a vásár területének kiürítésére vonatkozóan,
vészhelyzet esetére (10. sz. melléklet).
24.2. az eseti kiürítési terv rendeltetése, hogy biztosítsa vészhelyzet esetén a vásár
területének kiürítését, az ott tartózkodók elhelyezését, illetőleg biztonságos
útvonalon történő kimenekítését.
24.3. Eseti Kiürítési Tervben foglaltak alapján (vészhelyzet esetén) a tervben foglaltak
elrendelésére jogosult: hivatalvezető (távollétében helyettese), vagy a rendőrség
képviselője.
24.4. Rendkívüli események alkalmával értesítendők:
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107 (rendbontás esetén)
Általános segélyhívó: 112
Közterület Felügyelet: 52/502-530
Fax: 52/502/538
25. Felelősségi szintek, felelősök:
25.1. Országos Kirakodó Vásár szervezéséért és rendezéséért felelős: hivatalvezető
25.2. Országos Kirakodó Vásár lebonyolításáért felelős: piaci osztályvezető
25.3. Rendbiztosításért felelős: Rendőrség (szerződés alapján), hatósági osztályvezető
25.4. Pénzkezelésért felelős: gazdasági főelőadó
25.5. Elektromos hálózat kiépítéséért felelős: szerződéses vállalkozás
25.6. Takarításért felelős: szerződéses vállalkozás
A vásár befejezését követően a 2. nap 24.00 óráig köteles gondoskodni a terület
eredeti állapotának visszaállításáról, a keletkezett hulladékok eltávolításáról.

- 14 26. A vásári szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a kereskedelemről szóló 2005.évi
CLXIV törvény, 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének
feltételeiről a vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (11. sz.
melléklet), a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló
59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet (12. sz. melléklet) és más ide vonatkozó jogszabályokban
foglaltak az irányadók.
27. Hatályba lépés:
27.1. Jelen Vásári Szabályzat 2020. február 16. napján lép hatályba.
27.2. Jelen Vásári szabályzatot a Debreceni Közterület Felügyelet saját hatáskörében
módosíthatja, illetve kiegészítheti.
27.3. A Vásári Szabályzat kifüggesztésre kerül a Vásár nyitva tartásának időpontjában
az információs sátorban, valamint megtekinthető a Debreceni Közterület
Felügyelet honlapján ( www.kozteruletfelugyelet.hu ).

Debrecen, 2020. december 28.
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Mellékletek:

1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 163/2009. (VII.3.) Ö.h.
határozata a Debreceni Közterület Felügyelet által fenntartott piacok és rendezett
vásárok meghatározásáról
2. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által kiadott
közútkezelői, illetve vagyonkezelői hozzájárulás
3. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által kiadott
Munkakezdési Hozzájárulás
4. Ideiglenes
forgalomkorlátozást
elrendelő
DMJV
Polgármesteri
Hivatal
Városfejlesztési Főosztály Városüzemeltetési Osztálya által kiadott Polgármesteri
Határozat
5. Ideiglenes
forgalomkorlátozást
elrendelő
DMJV
Polgármesteri
Hivatal
Városfejlesztési Főosztály Városüzemeltetési Osztálya által kiadott állásfoglalás
6. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága által kiadott,
Vásárban alkalmazandó díjak mértékét meghatározó határozat
7. Vásárrendészeti pótdíj mértéke
8. Rendezvény Biztosítási terv
9. Vásárlói baleseti jegyzőkönyv
10. Eseti Kiürítési terv
11. A vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
12. A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999.
(XI. 26.) EüM rendelet
13. Vásári forgatókönyv

