
 

  

 
VENDÉGLÁTÓ, KÉZMŰVES, KERESKEDŐ PARTNEREK RÉSZÉRE 

 
A 2019. AUGUSZTUS 09-11.KÖZÖTT MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ XVI. TOLCSVAI BORFESZTIVÁL VÁSÁRI SZOLGÁLTA-

TÓ PARTNEREI RÉSZÉRE 
 

 
 
A Vásári szabályzat minden, vásáron megjelenő Vásári Szolgáltató Partnerrel kötött szerződés elválaszthatatlan része. Az abban foglalt 

feltételek és szabályok valamennyi, a vásáron megjelenő Partner számára kötelező érvényűek. 

 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 
1. A XVI. Tolcsvai Borfesztivál szervezője Tolcsva Község Önkormányzata (továbbiakban Szervező), megbízta a rendezvényhez kapcsolódó 
vásár lebonyolításával, a vásáron megjelenő Vásári Szolgáltató Partnerek (vendéglátó, kézműves, kereskedők) szervezésével, kiválasztásá-
val, koordinálásával és ellenőrzésével a Festival Full Service Hungary Kft-t (továbbiakban Vásárszervező). 
 

2. Elérhetőségek, információk: 
A vásár szervezésével kapcsolatban: 

Festival Full Service Hungary Kft.  – Gáspár Zoltán tel.: 70/313-98-64 mail:  gaspar.zoltan@festivalfsh.hu 

 

A rendezvénnyel kapcsolatban: 

Tolcsvai Szirmay-Waldbott Kastély Látogatóközpont – Keczeli-Kővári Ágnes tel.: 30/953-44-38; mail: agikovari21@gmail.com 

 

3. A rendezvény napjai és helyszíne: 

A vásár nyitva tartása:  

- 2019. augusztus 09. péntek 14:00 – 00:30 
- 2019. augusztus 10. szombat 10:00 – 00:30 
- 2019. augusztus 11. vasárnap 10:00 – 23:00 

Helyszín: Tolcsva, Kastélypark (3934 Tolcsva, Kossuth Lajos út 37.) 

  

4. Programok:  
könnyűzenei színpad a kastélyparkban, nyitott pincék, sétáló zekekarok, vásári mulattatók, borkóstoltatás, tombola, tűzijáték 

 

II. JELENTKEZÉS 
 

1. A Szervező megbízására a Vásárszervező a Szervező nevében pályázatot ír ki a vásáron való részvételi jogosultság megszerzésére. A 
Vásárszervező csak a pályázati rendszerben kiválasztott Vásári Szolgáltató Partnerek számára biztosít részvételt a rendezvényen, velük köt 
szerződést. 
 

2. A pályázók köre: gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, őstermelők, egyéni vállalkozók, egyéb vállalkozások, amelyek rendel-
keznek a tevékenységek ellátáshoz szükséges valamennyi engedéllyel. 
 

3. A pályázat három körben kerül kiírásra: 
- „0.” kör: a Vásárszervezővel korábban kapcsolatban lévő, kimagasló minőséget képviselő Vásári Szolgáltató Partnerek esetében, 

meghívásos értékesítés. 
- „1.” kör: hagyományos pályázati kiírás vendéglátó, kézműves és kereskedő Vásári Szolgáltató Partnerek számára. 
-  „2.” kör: utójelentkezési időszak 30%-kal magasabb részvételi díjjal. 
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III. TERÜLETBÉRLÉS FELTÉTELEI ÉS MÓDJA, KITELEPÜLÉSI SZABÁLYOK 
 

1. A rendezvényen a konkrét árusító hely kiosztását - lehetőség szerint a Vásári Szolgáltató Partner előzetes igényeinek figyelembe véte-
lével - minden esetben a Vásárszervező határozza meg (beosztás, elhelyezés, területkijelölés, stb.). A Vásári Szolgáltató Partner köteles 
elfogadni a Vásárszervező által részére árusításra kijelölt installációs helyet. A Vásári Szolgáltató Partner köteles a Vásárszervező által 
biztosított azonosító számot (házszámot) a kitelepülésén jól látható helyen, beazonosításra alkalmas módon elhelyezni. Megrongálódás 
esetén a Vásári Szolgáltató Partner köteles jelezni a Vásárszervező számára, hogy pótolja azt. 
 

2. A Vásári Szolgáltató Partner kizárólag a Vásárszervező által jóváhagyott installációban folytathatja tevékenységét.  
 

3. A Vásári Szolgáltató Partner az installációs hely átadásakor köteles a Vásárszervezőnek - a helyszínen kitöltött „átadás-átvételi jegy-
zék”-ben rögzítetteknek megfelelően - faház, favázas utánfutó illetve egyéb 4 m2-es, vagy azt meghaladó installáció esetében 20.000,- Ft, 
azaz húszezer forint kauciót, kézműves „kecskelábas” asztal (6 m2 alatti méret) esetében 5.000.-Ft, azaz ötezer forint kauciót készpénzben 
megfizetni. Az installációs hely maradéktalan kiürítését követően a Vásárszervező a kauciót visszafizeti, amennyiben a Vásári Szolgáltató 
Partner az installációt, valamint annak közvetlen környezetét a fentebb meghatározott, jegyzékben rögzített, tiszta, rendezett, sérülésmen-
tes, állapotban adja vissza.  
 

4. Amíg a Vásárszervező részére a kaució kifizetése nem történik meg, addig a Vásári Szolgáltató Partner az értékesítést nem kezdheti 
meg.  
 

5. A Vásári Szolgáltató Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben az installáció és közvetlen környezete nem az „átadás-átvételi jegy-
zék”-ben rögzített állapotban, 2019. augusztus 11-én 23.30 – augusztus 12-én 10:00 közötti időszakban kerül visszaszolgáltatásra, úgy a 
Vásárszervező a kaució visszafizetését megtagadhatja, egyben megnyílik a joga az őt, vagy szerződött partnerét ért kár megtérítésé-
re/megtérítésének követelésére. 
 

6. A Vásári szolgáltató Partner a saját installációja mellé csak annyi reklámanyagot, megállító táblát stb. helyezhet ki, illetve vendéglátás-
sal foglalkozó Partner esetében akkora ültetőt (asztal, könyöklő, pad) alakíthat ki, amennyire előzetesen engedélyt kapott a Vásárszervező-
től.  

 
7. A Vásári Szolgáltató Partner által bérelt terület önhatalmúlag nem cserélhető el, nem növelhető, és nem adható/értékesíthető tovább 
más Partner(ek)nek, még részben sem. 
 

8. A Vásári Szolgáltató Partner a saját installáció elé nem tehet semmit! Az árusító hely frontján túl (kivéve, ha ezt a Vásárszervező enge-
délyezi) nem pakolhat, tevékenységét az installációban, valamint az installáció mellett végezheti, amennyiben ezt a fizikai környezet meg-
engedi. A Vásárszervező lehetőség szerint az installációs helyeket úgy jelöli ki, hogy az installációtól jobbra és balra 1-1 méterre a Vásári 
Szolgáltató Partner kihelyezhet tevékenységét segítő eszközöket (asztal, polc, állvány). Amennyiben a Vásári Szolgáltató Partner ennek a 
szabálynak nem tesz eleget, az installációjának frontján túl pakol, és felszólításra sem bontja le, a Vásárszervező azonnali hatállyal fel-
mondhatja a szerződést, és egyben a Szervezőnek és a Vásárszervezőnek megnyílik a joga, hogy az ebből fakadó kárt a Vásári Szolgáltató 
Partneren követelje. 
 

9. A Vásári Szolgáltató Partner köteles a napi tevékenység, illetve az építési- és bontási munkák során keletkezett hulladékot hulladék-
gyűjtő konténerbe helyezni, illetve az általa bérelt területet a fesztivál ideje alatt folyamatosan és maximálisan tisztán és rendezetten tar-
tani. 
 

10.  A Vásári Szolgáltató Partnernek lehetőség szerint gondoskodnia kell az installáció zárhatóságáról, vagy egyéb módon megoldott va-
gyonvédelemről. Sem a Vásárszervezőt, sem pedig a Szervezőt nem terheli felelősség a területen történt esetleges lopásokkal kapcsolat-
ban. 

 

IV. NYITVATARTÁSI SZABÁLYOK 
 
1. A feltüntetett nyitvatartási idő betartása kötelező, ettől korábbi kezdés, későbbi zárás tekintetében el lehet térni a Vásárszervezővel 
történő egyeztetés alapján. A Vásári Szolgáltató Partner az árusító helyét a napi nyitva tartási idő alatt felügyelet vagy őrzés nélkül nem 
hagyhatja, standját nem zárhatja be, áruját nem takarhatja le. Ettől eltérni csak kivételes esetben a Vásárszervező külön engedélyével 
lehet. Amennyiben a Vásári Szolgáltató Partner nem tartja be a kötelező nyitva tartást, úgy a Vásárszervező kötbért szabhat ki, melynek 
összege minden megkezdett óra után 5.000,- Ft + ÁFA.  

 



 

  

 

V. BEHAJTÁSRA, PARKOLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

1. A Vásári Szolgáltató Partnerek gépjárművel, bepakolás/kipakolás/árubeszállítás céljából behajthatnak a Fesztivál terültére, a Fesztivál 
nyitvatartási idején kívül, a Vásárszervező által kiadott behajtási engedély birtokában. Vásárszervező legfeljebb Partnerenként 2 db behaj-
tási engedélyt bocsájt ki. 
 

2. A rendezvény ideje alatt: a irányából lehet behajtani és felé lehet kihajtani. A rendezvény teljes területén a KRESZ szabályai érvényesek, 
a gépjárművek maximális sebessége 5 km/h lehet. A közlekedési utak áru, építési anyag lerakásával, deponálásával még ideiglenesen sem 
zárhatók el. 
 

3. Fesztivál terültére való behajtási időpontok:  
-  2019. augusztus 08. csütörtök 10:00 – 20:00 

-  2019. augusztus 09. péntek 08:00 – 15:00  

- 2019. augusztus 10. szombat 01:00 – 09:00  

- 2019. augusztus 11. vasárnap 01:00 – 09:00 

- 2019. augusztus 12. hétfő 00:00 – 10:00 

 

4. Amennyiben a feltüntetett időpontokon túl a Fesztivál területén tartózkodik gépjárművével, minden Fesztivál területen töltött időszak 
után 5.000 Ft + ÁFA/megkezdett fél óra összegű büntetést köteles fizetni, az akadályozás miatt. 
 

5. A rendezvényre való behajtási pont:  
- Tolcsva Kossuth Lajos út Szabadság tér felöli irányból 

 

6. Kihajtási pont: 
- Tolcsva, Kossuth Lajos út, Szent Imre út felöli irányába 

 

7. A Fesztivál területén parkolni tilos, a behajtási engedély csak behajtásra jogosít 
8. A Szervező korlátozott számban biztosít parkolóhelyet a Vásári Szolgáltató Partnerek részére, Kossuth Lajos út és Szent Imre út sarkán 
lévő iskola udvarába. A Parkolóban a kiadott behajtási engedéllyel lehet parkolni. 

 
9. Felhívjuk Vásári Szolgáltató Partnerek figyelmét, hogy a parkolási szabályok, mind a kötelező haladási irány megsértése esetén bírságot 
szabhatnak ki, melyre a Szervezőnek és a Vásárszervezőnek semmilyen ráhatása nincs! 

 

VI. VÁSÁRI SZABÁLYOK 
 

1. A Vásári szolgáltató Partner kitelepülésekor kizárólag az előzetesen egyezetett, a pályázatában feltüntetett, a Vásárszervező által 
jóváhagyott termékeket forgalmazhatja, szolgáltatását végezheti. Az ezt meghaladó, vagy jóvá nem hagyott termékek árusítását, tevékeny-
ség folytatását a Vásárszervező jogosult megtiltani, az elárusító helyről e termékeket beszedetni. Amennyiben a Vásári szolgáltató Partner 
ennek nem tesz eleget, a Vásárszervező azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és egyben a Szervezőnek és a Vásárszervezőnek 
megnyílik a joga, hogy az ebből fakadó kárt a Vásári Szolgáltató Partneren követelje. 
 

2. A Vásári Szolgáltató Partner a termékek értékesítése során köteles betartani a kereskedelmi, illetve a vendéglátóipari tevékenységre 
vonatkozó előírásokat. Kötelezi magát, hogy a hatályos jogszabályokban és árusítási szabályzatban előírt hatósági/működési engedélyeket 
legkésőbb az elárusítóhely átvételi időpontjáig beszerzi, azokat a helyszínen tartja, a Vásárszervező és a hatósági szervezetek kérésére 
felmutatja, az árusítást a vonatkozó törvényeket, előírásokat betartva végzi. A Vásári Szolgáltató Partner köteles a rendezvény területén 
tisztességes kereskedői magatartást folytatni, a vásárlókat korrekten és az előírásoknak megfelelően tájékoztatni, udvariasan kiszolgálni. 
Köteles ár-tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni, és a fogyasztói árakat a Rendezvény ideje alatt betartani. Köteles munkavégzésre 
alkalmas állapotban végezni a tevékenységét. A Vásári Szolgáltató Partnerek a rendezvény területén kizárólag saját standjukban végezhe-
tik tevékenységüket. Nem tehetnek olyan megnyilvánulásokat, nem használhatnak olyan üzleti fogásokat, melyek a többi kereskedő érde-
keit sértik. Amennyiben bármely Vásári Szolgáltató Partner értékesítő tevékenysége zavarja a többi árust vagy a Fesztivál látogatóit, a 
Vásárszervező azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és egyben a Szervezőnek és a Vásárszervezőnek megnyílik a joga, hogy az 
ebből fakadó kárt a Vásári Szolgáltató Partneren követelje.  
 

3. A Vásári Szolgáltató Partner nem szolgáltathat zenét. 

 



 

  

VII. TŰZVÉDELMI ÉS GÁZKÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

1. Tilos az árusító területen baleset- és tűzveszélyes anyagot felügyelet nélkül hagyni és nagyobb mennyiségben tárolni! A Vásári Szolgál-
tató Partner vállalja, hogy a hatályos előírásoknak megfelelő, saját tűzvédelmi eszközzel – porral oltó készülékkel, vagy egyéb tűzoltó ké-
szülékkel – rendelkezik. Ennek megléte valamennyi résztvevő számára kötelező, annak hiányában az illetékes hatóság bírságot szabhat ki, 
és a Vásárszervező azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. Egyben a Szervezőnek és a Vásárszervezőnek megnyílik a joga, hogy az 
ebből fakadó kárt a Vásári Szolgáltató Partneren követelje. (Szabvány porral oltó készüléknek minősül: az MSZ EN 3 szabvány szerint gyár-
tott „ABC” tüzek oltására alkalmas 6 kg töltetsúlyú porral oltó készülék.) 
 

2. A vendéglátó egységet működtető Vásári Szolgáltató Partnerek a sütő-, főző berendezéseket PB palackkal üzemeltethetik, de csak a 
Magyarországon engedélyezett típusú és megfelelő műszaki állapotú palack használható. 
 

3. Tartalék PB palackok tárolása a rendezvény területén TILOS! 

 
 

VIII. ELEKTROMOS HÁLÓZAT IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 
1. A Szervező által megbízott Kivitelező alvállalkozó a Váribel Kft. (Vári László 70/212-31-10) felelős a rendezvény elektromos hálózatának 
kiépítéséért, a szolgáltatás zavartalan biztosításáért. 
 

2. A Kivitelező csatlakozási pontot biztosít a Vásári Szolgáltató Partnernek. A csatlakozási pont az installációtól maximum 20 méter kerül 
kialakításra. Az elektromos áram eljuttatása a csatlakozó ponttól az installációba, és az árusítóhely esti világításának megoldása (lámpatest) 
a Vásári Szolgáltató Partner feladata. 
 

3. Az installáción belüli villamos munkák – világítás, elosztó, hosszabbítók – kizárólag külön kérésre, előzetes egyeztetés szerint, és plusz 
díjazás ellenében kerülnek kiépítésre. 

 

IX. VENDÉGLÁTÓ PARTNEREKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK 
 

1. A rendezvényen bor típusú termék forgalmazása a helyi borászatok kizárólagosságot élveznek 
 

2. A rendezvényen nem lehet forgalmazni kommersz szeszesitalokat és sör típusú terméket 

 
 
 
Miskolc, 2019. június 14. 
         Vásárszervező 

 


