
VÁSÁRI TÁJÉKOZTATÓ 

PANNONKAMRA PIAC 
 

 

1. A PIAC HELYSZÍNE 

 

A Pannonkamra piacok a városi rendezvényekhez kötve kerülnek megrendezésre. 

Helyszín: 9090 Pannonhalma, az adott rendezvény helyszínén 

A helyszínen a következő infrastruktúra áll rendelkezésre: 

➢ Áramvételi lehetőség 

➢ Parkolók 

➢ Mosdók a Pannonhalma Porta Látogató központban találhatók vagy kapcsolódó 

rendezvénytől függően az adott rendezvény helyszínén 

 

2. IDŐPONTOK 

 

A Pannonkamra piacok a városi rendezvényekhez kötve kerülnek megrendezésre. 

 

TERVEZETT időpontok: 

 

2023. március 18. – József napi vásár 

2023. április 29. – Majális rendezvény 

2023. június 10-11. – Art Piknik 

2023. augusztus 19. – Szent István nap 

2023. október 7. – Bornapok 

2023. november 11. – Márton-napi vásár 

2023. december 16. – Városi karácsony 

 

Az árusoknak a piac nyitása előtt negyedórával be kell fejezniük a kipakolást, legkésőbb 

egy órával a piac zárása után pedig el kell hagyniuk a területet. A piac időtartama alatt a 

pakolás nem engedélyezett, valamint a résztvevőknek vállalniuk kell, hogy forgalmuktól 

függetlenül a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen maradnak. A helyek kiosztása 

érkezési sorrendben vagy a szervezők utasítása alapján történik. A vásár végén az árusok 

a keletkezett hulladékot összekötött zsákban a helyszínen hagyhatják, melynek 

elszállításáról a szervezők gondoskodnak. 



 

3. Parkolóhelyek a városban: 

 
➢ Pannonhalma Porta Látogatóközpont udvara (9090 Pannonhalma Mátyás király 

utca 3.) 

➢ Magtár udvara (9090 Pannonhalma Mátyás király utca, GPS: 47.548675, 
17.755552) 

➢ Mátyás király utca 1-3. mentén található utcai parkolóhelyek 

➢ Szabadság tér mentén található parkolóhelyek 

➢ Kis templom, bástya melletti parkolóhelyek 
(9090 Pannonhalma, GPS:47.548675, 17.755552) 

 

4. ÁRUSÍTHATÓ TERMÉKEK 

Saját termelésű zöldség, gyümölcs és aszalványok, saját készítésű termékek, kézműves 

termékek, saját előállítású ételek, italok, gasztronómiai termékek stb. Az árusításhoz 

szükséges engedélyekről az árusoknak kell gondoskodnia, a szervezők ezért semmilyen 

felelősséget nem vállalnak! A szervezők jogosultak az árusításhoz szükséges 

engedélyeket ellenőrizni. Ez alól kivételt képeznek a szervezők által meghatározott egyes 

vásárok/események (pl. a Márton-napi vásár, József-napi vásár), ahol egyéb termékek is 

árusíthatók. Bizonyos kiemelt eseményeken az árusítható termékekkel kapcsolatban a 

szervezők további korlátozásokat is megállapíthatnak, amelyről az eseményt hirdető 

felületeken és a jelentkezési csatornákon tájékoztatják az árusokat. 

Vendéglátó, gasztronómiai szolgáltatók jelentkezését korlátozott számban tudjuk 

fogadni. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az árusítóknak az aktuális, hatályos járványügyi 

intézkedésnek megfelelően maguknak kell gondoskodnia védőfelszerelésről (maszk, 

kesztyű). 

 

5. KIZÁRÓLAGOSSÁG, ARCULAT 

 

Egyelőre nem törekszünk a teljesen egységes megjelenésre, mindenkinek magának kell 

gondoskodnia az árusításhoz szükséges IGÉNYES standokról, pavilonokról. 

Jelenleg mindenkinek szeretnénk lehetőséget biztosítani, aki minőségi áruval érkezik, nincs 

kizárólagosság. 

A termelőkön kívül várjuk a kézműveseket is. 

 



 
6. A RENDEZVÉNY PROPAGÁLÁSA, NÉPSZERŰSÍTÉSE 

 
Plakátok, szórólapok, helyi újság, közösségi média, városi honlap és -facebook oldal. 

 

7. HELYPÉNZ/ TERÜLETFOGLALÁSI DÍJ 

 

➢ Őstermelők, termelők kézművesek, egyéb árusok 10 m2-ig és az alatti helyigény 
esetén: 4000 Ft/ stand, áramigény +2000 Ft/ stand 

➢ 10 m2-nél nagyobb helyigény esetén m2-ként plusz 1000 Ft/ m2 helypénzt 
számolunk fel 

➢ Vendéglátó, gasztronómiai szolgáltatók: 15.000 Ft/ stand (áramot tartalmaz) 

 

A helypénz beszedése díjbekérő alapján, előre utalással történik. A beérkezett helypénz 
összegéről a Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft. számlát állít ki a jelentkezőknek. 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a helypénzt a rendezvényről való 
távolmaradás esetén nem áll módunkban visszafizetni! 

Lemondást csak különösen indokolt esetben tudunk fogadni. 

Egyes eseményeknél a helypénz/területfoglalási díj az itt foglaltaktól eltérhet, melyről 

az eseményt hirdető felületeken és a jelentkezési csatornákon tájékoztatják az 

árusokat. 

 

8. JELENTKEZÉS: 

A vásárra jelentkezés határidejét kérjük mindig kísérjék figyelemmel, a kiküldött 
tájékoztatóban! 

 

Jelentkezni az online jelentkezési lap kitöltésével lehetséges, mely az alábbi linken érhető 
el: 

https://porta.pannonhalma.hu/pannonkamra-piac/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://porta.pannonhalma.hu/pannonkamra-piac/


Kedves Árusok, Termelők, Érdeklődők! 
 

Arra szeretnénk kérni Önöket, hogy az segítsék a munkánkat az árusok toborzásával, 

piacunk népszerűsítésével, valamint olyan programlehetőségek gyűjtésével, amelyekkel 

alkalmanként színesíteni tudjuk a rendezvényt. 

Kérjük Önöket, hogy amennyiben az általunk leírtakhoz észrevételük/javaslatuk lenne, 
keressenek bennünket elérhetőségeinken. 

 

 
Pannonhalma Porta Látogatóközpont 

9090 Pannonhalma, Mátyás király utca 3. 
Tel.: +36 96 960 072 

E-mail: pannonhalma@tourinform.hu 
Honlap: www.pannonhalma.hu 

Facebook: Pannonhalma turizmus-pannonhalma.hu 


