
VÁSÁR RENDJE 
 

Rendezvény megnevezése:  XXV. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál 

Rendezvény helyszíne: Szeged, Huszár Mátyás rakpart 

Rendezvény időtartama:  2022. szeptember 2-3-4. 

Rendező neve:   Sótartó Kft. 

Rendező címe:   6720 Szeged, Roosevelt tér 14. 

 
✓ LEGFONTOSABB: különös figyelmet igényel a burkolat védelme, abban semmilyen kár 

nem okozható!! Amennyiben bérlő ezt megszegi, a Város felé ő tartozik felelősséggel, a 

területet saját költségén kell helyreállítani!  

✓ Nyitva tartás: minden nap 10-24 (kivétel: vasárnap: 10-21 óráig) 

✓ Csak az előre igényelt, a szervezőkkel leegyeztetett méretű és elhelyezkedésű terület vehető 

igénybe. 

✓ Bérlő a rendezvény utolsó napján, 09.04-én (vasárnap) 21.00 órakor köteles a tevékenységét 

befejezni, a sátrakból/faházakból történő kipakolást megkezdeni, és legkésőbb 09.05-én (hétfő) 

02.00 óráig a területet elhagyni, és a bérelt területet eredeti állapotával megegyezően visszaadni.  

✓ Az igényelt terület csak előzetes díjfizetés alapján foglalható el, nem nagyobb mértékben, mint 

azt kérelmezte. Fizetési határidő: augusztus 20. 

✓ A bérelt területen végzett tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése bérlő feladata. 

✓ ÁRUSZÁLLÍTÁS: Szegedi oldalon: a Huszár Mátyás rakpartra behajtani csak a rendező által 

kiadott behajtási engedéllyel lehetséges, reggel 09.00 óráig. A Stefánia területére autóval 

behajtani TILOS! A Partfürdő területén: behajtani csak a rendező által kiadott behajtási engedéllyel 

lehetséges, reggel 09.00 óráig, illetve 18.00-20.00 óráig.  

✓ A saját cég molinó, cégtábla reklám felirat kihelyezése engedélyezett, azonban a bérelt faházban 

semmilyen kár nem okozható. Egyéb reklámok kihelyezése csak a szervező hozzájárulásával 

történhet. 

✓ A faházban okozott károkért teljes mértékben a bérlő felel. 

✓ A rendezvény ideje alatt bérlő köteles gondoskodni a stand és környéke folyamatos takarításáról, a 

keletkezett hulladék gyűjtőkonténerbe történő szállításáról. 

✓ A rendezvény nyitvatartási rendjét és az áruszállítás menetét rendező határozza meg. 

✓ A szervező őrzésről gondoskodik, de ez csak a rendezvény területét érinti, a saját stand/sátor/stb. 

zárásáért, a benne lévő értékekért és árukért a bérlő saját maga felel!  

✓ A szervező a változtatás jogát fenntartja, a megállapodást, és azok mellékleteit egyoldalúan 

bármikor módosíthatja, felmondhatja. 

✓ Egyéb kérdésekben a Ptk. Szabályai az irányadóak. Vitás kérdésekben felek a Szeged Városi Bíróság 

fennhatóságát ismerik el. 

A megállapodás aláírásával bérlő nyilatkozik, hogy a vásár rendjét megértette és a rendezvény 

lebonyolítására vonatkozó előírásokat elfogadja. 


