NHSZ Dabas Kft.

Vásár területén fizetendő díjak 2021. január 1-től

1. sz. melléklet

Helypénz
nettó
nettó
nettó
nettó

Büfések részére
Kirakodó árusok részére
Állatot árusítók részére
Áram biztosítása
Árumegnevezés
Ló
Szarvasmarha
Szamár, öszvér
Juh, Kecske
Tenyészsertés vagy hízósertés
Süldő sertés
Választási malac
Vágó baromfi (liba, pulyka, kacsa, tyúkféle,
gyöngyös)
Előnevelt baromfi és fürj
Napos baromfi
Galamb, egyéb díszmadár (pl: pinty, papagáj,
… stb.)
Egyéb díszállat (pl:kutya, macska, nyúl, görény,
… stb.)
Használt személygépkocsi, egyéb jármű és
utánfutó helyfoglalási díja

3150 Ft/nap/m
788 Ft/nap/m
394 Ft/nap/m
2363 Ft/nap/csatl

4000 Ft /nap/m
1000 Ft/nap/m
500 Ft/nap/m
3000 Ft/nap/csatl

Díjtétel/nettó/db

Díjtétel/bruttó/db

394 Ft
394 Ft
394 Ft
394 Ft
394 Ft
315 Ft
315 Ft

500 Ft
500 Ft
500 Ft
500 Ft
500 Ft
400 Ft
400 Ft

47 Ft
16 Ft
8 Ft

60 Ft
20 Ft
10 Ft

39 Ft

50 Ft

118 Ft

150 Ft

788 Ft

1 000 Ft

394 Ft

500 Ft

157 Ft
Egyéb díjak:

200 Ft

Használt motorkerékpár helyfoglalási díja
Használt kerékpár helyfoglalási díja

bruttó
bruttó
bruttó
bruttó

Megnevezés
Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér területére
történő behajtás, gépjármű vásártér területén való
tárolása vásárokon alkalmanként személygépkocsi,
oldalkocsis motorkerékpár, munkagép vonatkozásásban
Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér területére
történő behajtás, gépjármű vásártér területén való
tárolása vásárokon alkalmanként kisteher-gépjármű
vonatkozásásban
Parkolási díj parkolóban, valamint a vásártér területére
történő behajtás, gépjármű vásártér területén való
tárolása vásárokon alkalmanként kamion és autóbusz
vonatkozásásban
Személygépkocsi utánfutó
Lovaskocsi
Kerékpár
Mosdóhasználat

Díjtétel/nettó/db

Díjtétel/bruttó/db

394 Ft

500 Ft

472 Ft

600 Ft

788 Ft

1 000 Ft

157 Ft
157 Ft
157 Ft
157 Ft

200 Ft
200 Ft
200 Ft
200 Ft
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[m1] megjegyzést írt:
A 31/2020.(XI.4.) rendelet módosította.

NHSZ Dabas Kft.

2 számú melléklet
A Dabasi Vásár rendjének szabályzata
Általános szabályok
1. A vásár rendjének szabályzatát a vásár területén több helyen is ki kell függeszteni. A kifüggesztésről a vásár
rendezője gondoskodik.
A forgalomba hozható árukról:
1. A Dabasi Vásáron értékesíthető áruk köre: élőállat, továbbá bognár, kocsigyártó, köteles és
szíjgyártó ipar köréhez tartozó, valamint ruházati cikkek, iparcikkek, játékok, emléktárgyak,
bazáráru, élő- és művirág, édesipari termékek, valamint kézműipari termékek
2. Nem hozható forgalomba olyan termék, amelyet külön jogszabály a kereskedelmi forgalomból
állandó, vagy ideiglenes jelleggel kizárt.
A közlekedésről
1. A vásáron a vásárlókat a közlekedésben bármilyen módon akadályozni, az utakat áruval eltorlaszolni
tilos.
2. A vásár területén csak piaci tevékenységgel összefüggő szállításokat végző járművekkel szabad
közlekedni.
3. A járművek csak a kijelölt helyen és meghatározott rendben állhatnak, a rakodás befejezése után azonnal
el kell távozni.
4. A Vásár területén járművek és az egyéb szállítóeszközök csak a kijelölt parkolóhelyen állhatnak.
5. A vásár területén a KRESZ szabályai az irányadóak.
Vásáregészségügy:
1. Állatot csak akkor szabad felhajtani, ha az árusításra jogosult fel tudja mutatni az állatorvosi igazolását.
Az állat- és kirakodóvásár keretében megrendezésre kerülő Nemzetközi Lóvásáron a lovak az
Unióból és 3. országból, a NÉBIH vonatkozó előírásainak megfelelően hajthatók fel.
2. A vásárokon élelmiszert kizárólag a hatályos közegészségügyi rendelkezések előírásainak betartása
mellett lehet szállítani, tárolni és árusítani
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3. A helyhasználó köteles a szemetet, állati, növényi és egyéb hulladékot (az árusítás ideje alatt is) az
üzemeltető által meghatározott időben és módon összegyűjteni és a kijelölt gyűjtőbe elhelyezni.
4. Romlott, romlásnak indul, vagy egyéb oknál fogva bűzt terjesztő árut, anyagot a vásár- területére behozni
vagy ott tárolni tilos!
5. A vásár területére kutyát vagy eladásra nem szánt állatot bevinni tilos.
Vásárrendészet
1. A vásár rendészeti ügyeivel Dabas Város Jegyzője által megbízott személyek foglalkoznak.
2. A megbízott személyek intézkednek a vásár területén felmerült panaszok, az eladók, valamint az előadók
és vevők között keletkezett viták, továbbá a helykijelölés intézéséről, valamint a helypénz szedéséről.
3. A vásár területén talált tárgyakat a vásár rendezőjének vagy Dabas Város Jegyzője által megbízott
személyeknek kell átadni 1 munkanapon belül továbbítják a talált tárgyakat Dabas Város Jegyzőjének.
4. Amennyiben a vásár rendjének szabályait valamely árusításra jogosult, vagy egyéb személy súlyosan
megsérti, a vásár rendezője haladéktalanul kitiltja az elkövető személyt a vásár területéről. Az esetről
kötelező jegyzőkönyvet felvenni, amelyet 1 munkanapon belül továbbítani kell Dabas Város
Jegyzőjének.
5. Amennyiben valamely árusításra jogosult személy, vagy társaság megsérti a jelen rendelet szabályait
abban az esetben a vásár rendezője megtilthatja a elkövető személy, vagy társaság számára a vásárba való
belépést. Az esetről a vásár rendezője jegyzőkönyvet vesz fel, melyet 1 munkanapon belül továbbít
Dabas Város Jegyzőjének.
6. Amennyiben valamely árusításra jogosult a kiváltott helynél nagyobb terület foglal el, illetőleg
helypénzjegyét másnak adja át, a vásár rendezője a kiváltott helypénz ötszörösének megfelelő bírságot
szab ki. Amennyiben a bírságolt személy nem fizeti meg haladéktalanul a bírságot kitiltandó a vásár
területéről.
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