
Árusítói jelentkezési lap 

 

Részvételi szabályzat 

 

I. Általános tudnivalók 

A rendezvény (GOMBAI FORGATAG) szervezője:    
Név:     Gombai településrészi bizottság 
Cím:     8700 Marcali, Noszlopy G. u. 16 
Képviselő:    Kesztyűs Attila Varga Zoltán 
Telefonszáma     70/371-7721  30/257-3116 
a továbbiakban Szervező. 
 
A rendezvény időpontja:   2015.07.11 (Szombat) 10-19 óra között 
Helyszíne:     8700 Marcali, Noszlopy G. u. 16 (volt MHSZ udvar) 
A terület átvétele:     08:00-tól 
Terület elhagyása:    20:00-ig 
                             
II. Jelentkezés, helykijelölés, területbérlés 

1. A Résztvevők igényeinek figyelembevételével a terület helykiosztását a szervezők 
határozzák meg. A bérelt terület nem cserélhető el és nem növelhető, csak a Szervező előzetes 
hozzájárulásával adható tovább akár csak részben is más Résztvevőnek. Az árusító 
pultról/asztalról, sátorról, elektromos áramról, vízről a Résztvevőnek kell gondoskodnia. 

Árusító (továbbiakban Résztvevő) neve: 

 

Az árusító levelezési címe: 

 

Telefon: 
 
 

fax: 
 

www. 
 
 

e-mail: 
 

A gépjárműve rendszáma: 
 
 
Forgalmazott termékek 

 

Igényelt terület: 

 



2. Résztvevők kötelezik magukat, hogy a területet olyan állapotban adják vissza amilyenben, 
kapják. Az okozott kár megtérítése a Résztvevő kötelessége. A maradandó kárt szenvedett 
elemeket a károkozónak a szervező kiszámlázza. 

3. A Résztvevő köteles a napi tevékenység, ill. az építési és bontási munkák során keletkezett 
hulladékot a hulladékgyűjtő konténerbe eltávolítani, ill. az általa bérelt területet rendben 
tartani. 

4. Tilos a területen baleset- és tűzveszélyes anyagot tárolni, ill. felügyelet nélkül hagyni! 

5. A szervező jogosult egyes termékek bemutatását megtiltani, ha azok, a többi szolgáltató 
vagy a vásárlók érdekeit sértik vagy bemutatásukat, értékesítésüket érvényes jogszabályok 
tiltják. 

6. A területen a hatályos jogszabályoknak megfelelő áruk árusíthatók. 

7. A Résztvevő a saját elárusító helyét felügyelet és őrzés nélkül nem hagyhatja. 

8. A Résztvevő köteles az érvényben lévő műszaki, építészeti, gépészeti, elektromos, 
tűzrendészeti, illetve hatósági rendelkezéseket betartani. A Szervező elektromos áramot és 
vezetékes vizet nem biztosít az elárusító helyhez. 

9. A Résztvevők a rendezvény területén kizárólag saját standjukban fejthetnek ki 
tevékenységet.  A Résztvevők nem fejthetnek ki olyan hírverést, amely a többi kereskedő 
érdekeit sérti. 

III. Árusítás, áruk beszállítása, utánpótlása és elszállítása 

Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy az árusítást megelőzően a helyileg illetékes 
jegyzőnél 15 nappal korábban kötelesek bejelenteni a tevékenységet. Résztvevők a 
termékek értékesítése során kötelesek betartani a belkereskedelmi tevékenységre vonatkozó 
előírásokat. Ezek közül is lényeges a szükséges minősítések, minőségtanúsítványok megléte. 
A rendezvény területén való árusítás nem mentesít a számla-, nyugtaadási kötelezettség alól. 
A fogyasztási panaszokat a rendezvény ideje alatt is a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
kell intézni. 

IV. Jogok, kötelezettségek 

1. Résztvevő jogosult a szerződés és a részvételi szabályzat aláírása esetén a részére 
biztosított területen a meghatározott feltételek mellett részt venni, áruit, termékeit bemutatni, 
standon reklámozni, kereskedni. 

2. Résztvevő teljes anyagi felelősséget vállal az elektromos és egyéb gépek üzemeltetése 
során okozott vagy a védőberendezések nem megfelelő voltából keletkező károkért és 
balesetekért. A szervezőknek jogukban áll az általuk veszélyesnek, vagy zavarónak ítélt 
gépek, berendezések üzemeltetését korlátozni, illetve betiltani. 

3. A felek megállapodnak abban, hogy a részvétellel kapcsolatban felmerülő vitás jogi 
kérdésekben a Marcali Városi Bíróság illetékességét magukra nézve kötelezően elismerik. 

4. Minden, itt nem szabályozott kérdésben a szervező szerv jogosult a szükséges 
intézkedéseket elrendelni s azok betartására a Résztvevőket kötelezni. Szervező a 
szolgáltatóval áll jogviszonyban, így az általa megbízottak / pl.: alkalmazottak / 
tevékenységéért a Szolgáltató felel. 

 

 



V. Fizetési feltételek 

1.A területhasználati, megbízási díj számla teljes ellenértékét a Résztvevő köteles a rendező 
bankszámlájára átutalni a rendezvény kezdetéig, vagy készpénzben megfizetni a rendezvény 
helyszínén, kivéve, ha erről előzetes egyeztetés alapján külön megállapodás született.  

2. A területhasználati díj:  300 Ft /négyzetméter /nap 

VI. T űzvédelmi előírások 

A szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet határozza meg. 

A vendéglátó egységek védelmére egységenként 1 db 89 B teljesítményű tűzoltó készüléket 
kell készenlétben tartani, melyért a Résztvevő felel. 

1. Tűzveszélyes tevékenység: Tűzveszélyes tevékenységnek minősül minden olyan 
munkafolyamat, technológiai eljárás, amelynek során nyílt lánggal, izzással, magas hő 
fejlődéssel járó munkafolyamatot végeznek. 

2. Dohányzás: Jogszabály alapján dohányozni nem szabad az „A-C” tűzveszélyességi 
osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, továbbá ott, ahol az tűzet vagy 
robbanásveszélyt, okozhat, illetve a rendezvény területén működő vendéglátó szolgáltatást 
nyújtó közforgalmú intézmények esetében a 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók 
védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 
hatályos rendelkezései az irányadók. 

3. Közlekedési utak: A terület közlekedési útjait teljes szélességében biztosítani kell, áruval, 
pulttal, ideiglenes pavilonnal, stb. leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. A jóváhagyott 
rendezési tervtől eltérni, újabb elárusító helyeket kialakítani nem szabad. 

4. Villamos berendezés: A hálózatot a megengedett üzemszerű terhelésnél nagyobb terhelés 
alá vonni nem szabad. Szerelést, javítást csak szakképzett személy végezhet. Hibás gép, 
berendezés, egyéb készülék és villamos szerelvény javításáról azonnal gondoskodni kell. A 
vezeték nem lehet sérült. A megrongálódott, hibás vezetéket áram alatt tartani nem szabad, a 
használaton kívül lévő vezetéket le kell szerelni. Villamos gépet, berendezést és egyéb 
készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. Csak 
engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú elektromos fűtőberendezést szabad 
használni. 

5. Tűz esetén tanúsítandó magatartás 

A tűzet először észlelő személy haladéktalanul riasztani köteles a dolgozókat, ennek 
megtörténte után 

a következőket kell végrehajtania: 

a./ tűzoltóság riasztása telefonon 

b./ a terület kiürítése, elhagyása higgadtan és fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül. Életveszély 
esetén elsősorban a veszélyeztetett személyek biztonságba helyezése és mentése; 

c./ a rendelkezésre álló eszközökkel a tűzoltás megkezdése; 

d./ mentési munka alkalmával a megmentett javakat biztonságos távolságra kell hordani és 
őrzésről is gondoskodni kell. 

f./ elektromos tűz esetén első teendőként az áramtalanítást kell elvégezni. 



 

Nyilatkozat 

 

 

Felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy a GOMBAI FORGATAG rendezvényen 
működtetett eszközeim, berendezéseim és maga a vállalkozásom/tevékenységem a megfelelő 
engedéllyel rendelkezik, működésének sem törvényességi, sem technikai akadálya nincs.  

 

Dátum: 

 

Tudomásul vettem:  

……………….………………… 

Résztvevő cégszerű aláírása 

 


