Az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet alapján a vásárokról, a piacokról vezetett nyilvántartás
a fenntartó
a zeaz ennés,
gedély
táncos
kiadása
renés a
dezvén
nyilvány nyiltartásba
vántart
vétel
ásba
idővételi
pontját
száma

1/2014.

2014.
február
19.

neve

CINE-MIS
Nonprofit
Kft.

címe

a fenntartó
vállalkozó
nyilvántartásba vételi
számát vagy
cégjegyzékszámát,
illetve a
bírósági
nyilvántartásba vételi
számát

3530 Mis- Cg.
05-09kolc. Szé- 016617
chenyi
u.
48. I. em
cinemis@tonline.hu

az üzemeltető nevét,
címé

a vásár, piac
elnevezését,
(szak)jellegé
t

CINE-MIS
Nonprofit Kft.
3530 Miskolc.
Széchenyi u.
48. I. em
cinemis@tonline.hu

Becherovka
Miskolci Kocsonya Farsang gasztronómia
és
kézműves
termékek

a vásár, piac
címét

Miskolc,
Szinva
Terasz és környéke,Széchenyi
u. (Szemere
u. és Hunyadi
u.
közötti
szakasz),Városh
áz tér,Déryné
u
Hősök
tere,Kossuth L.
u,Rákóczi u.
,(Művészetek
Háza
előtt),Kandia
Köz,Szinva
sétány,Erzsébet
tér,Városház
téri
nagy
parkoló

a vásár
rendezésének, piac tartásának
időpontját,
időtartamát, illetve
a
vásár,
piac
napi/heti
nyitvatartási idejét;
2014. 02. 20.
(csütörtök)15,00
22,00 óra,
2014. 02. 21.
(péntek)12.00 –
22.00 óra
2014. 02. 22.
(szombat)10,00
– 24,00 óra
2014. 02. 23.
(vasárnap)
10,00 – 18,00
óra

a vásár, piac
alapterületét,
a vásár, piac
számára
kijelölt területet és a
kijelölt árusítóhelyek
számát

alapterülete:
30000 m2
kijelölt árusítóhelyek
száma: 160
db

a szakhatóságok
hozzájárulásában
foglalt feltételeket,
korlátozást;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi
Intézete:
A keletkező hulladék
gyűjtéséről és elszállításáról a települési szilárd
és folyékony hulladékkal
kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről
szóló 16/2002. (IV. 10.)
EüM rendelet 4. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell
gondoskodni.
A
várható
látogatói/vásárlói forgalomnak
megfelelően kell a mobil
WC-ket kihelyezni.
Kézmosáshoz elegendő
mennyiségű ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani,
a keletkező szennyvíz
ártalmatlanításáról megfelelő módon gondoskodni kell.
Az élelmiszer-előállítók,
forgalmazók részére a
vásár egyéb résztvevőitől
elkülönített WC használati és kézmosási lehetőséget kell biztosítani.
A vásár egészségügyi

az ellenőrző hatóságoknak a
vásár, piac
működését
érintő intézkedéseit;

a nyilvántartásb
ól való törlés tényét,
annak
időpontját

-

biztosításáról a mentésről
szóló 5/2006. (II. 7.) EüM
rendelet 2. számú mellékletében
foglaltaknak
megfelelően kell gondoskodni a vásár teljes időtartama alatt, az egészségügyi biztosítást „rendezvény
egészségügyi
biztosítása” szakmakódra
működési
engedéllyel
rendelkező
szervezet
végezheti.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormány Hivatal
Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága:

1/2015

2015.
február
5.

CINE-MIS
Nonprofit
Kft.

3530 Mis- 05-09-016617 CINE-MIS
kolc, SzéNonprofit Kft.
chenyi
u.
3530 Miskolc,
48. I. em.
Széchenyi u.
48. I. em.

„Becherovka
Miskolci Kocsonya Farsang” alkalmi
vásár, gasztronómia
és
kézművester
mékek

Miskolc,
Szinva Terasz és környéke, Széchenyi u.
(Szemere u.
és Városház
tér közötti
szakasz),
Városház tér,
Hősök tere,

2015.

február alapterülete:
30000 m2
05. csütörtök)
kijelölt árusí15,00–22,00;
tóhelyek
száma: 110
2015. február
db
06.(péntek)12,0
0–24,00;
2015.február

a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI.
26.) EüM rendelet élelmiszer árusításra vonatkozó
előírásainak
betartását
biztosítani kell
az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint
előállításának
engedélyezéséről, illetve
bejelentéséről
szóló
57/2010. (V. 7.) FVM
rendelet rendezvényekre
vonatkozó 17. §-ának
előírásait figyelembe kell
venni.
Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal
Miskolci
Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete: A várható látogatói/vásárlói forgalomnak
megfelelően kell a mobil
WC-ket kihelyezni. Kézmosáshoz
elegendő
mennyiségű ivóvíz minő-

Kossuth L. u,
Rákóczi
u.,(Művészet
ek Háza
előtt), Kandia
Köz, Szinva
sétány, Erzsébet tér,
Városház téri
nagy parkoló

07.(szombat)
10,00–24,00;
2015.február
08.(vasárnap)
10,00–18,00

ségű vizet kell biztosítani,
a keletkező szennyvíz
ártalmatlanításáról megfelelő módon gondoskodni
kell.
Az illemhelyek használati
rendjét úgy kell kialakítani, hogy az élelmiszerelőállítók,
forgalmazók
részére a vásár egyéb
résztvevőitől elkülönített
WC használati és kézmosási lehetőség biztosított
legyen.
A vásár egészségügyi
biztosításáról a mentésről
szóló 5/2006. (II. 7.) EüM
rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni
a vásár teljes időtartama
alatt, az egészségügyi
biztosítást
„rendezvény
egészségügyi biztosítása”
szakmakódra működési
engedéllyel
rendelkező
szervezet végezheti.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormány Hivatal
Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága A vásár illetve
rendezvény szervezője
köteles biztosítani a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi
szabályairól
szóló 59/1999. (XI. 26.)
EüM rendelet élelmiszer
árusításra
vonatkozó
előírásainak betartását,
ill. betartatását, továbbá
az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint
előállításának
engedélyezéséről, illetve
bejelentéséről
szóló
57/2010. (V. 7.) FVM
rendelet rendezvényekre
vonatkozó 17. §-ának

előírásait.

2/2015

3/2015

2015.
február
5.

2015.
június
15.

Miskolc
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata

Ónod
Község
Önkormányzata

3525 Miskolc,
Városház tér
8.

3551 Ónod,
Rákóczi u.
64.

Miskolci Városgazda
Nonprofit Kft.
3531 Miskolc,
Győri
kapu
48-50

Ónod Község
Önkormányzata
3551
Ónod, Rákóczi u. 64.

3527 Miskolc,
„Zsarnai
használtcikk- Gyimesi u. 1.
piac”
hasz- 4433/14 hrsz.
náltcikkvásár,-piac

„Ónodi Országos Állatés Kirakodó
Vásár” vásár
szakjellege:
állandó vásár,
állatvásár

Ónodi Vásártér, 776/1,
788, 795/1,
791/7 hrsz.

időpontja, időtartama: hétvégeken (szombat-vasárnap) 8
óra/árusítási
nap nyitva
tartás ideje.
06:00-14:00
között/árusítási
nap (szombatvasárnap)

minden hónap
első csütörtöke
(kivéve, ha az
munkaszüneti
napra
esik,
ezesetben
a
következő
csütörtök)

alapterülete:
3 hektár
(1484 m2)
kijelölt árusítóhelyek
száma: 10 db
pecsenyés
pavilon, 18 db
db lemezpavilon, 34 db
sátorhely,
1029 m2
kőasztal, 800
m2 földön
árusítás

alapterülete:
10 000 m2
kijelölt árusítóhelyek
száma: 600
db

Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal
Miskolci
Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete:
Az illemhelyek használati
rendjét úgy kell kialakítani, hogy az élelmiszerelőállítók,
forgalmazók
részére a vásár egyéb
résztvevőitől elkülönített
WC használati és kézmosási lehetőség biztosított
legyen.
A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI.
26.) EüM rendelet 12. §-a
alapján az egészségügyi
szempontból káros rovarok és rágcsálók írtasáról
évente legalább két alkalommal a fertőzöttségtől
függetlenül gondoskodni
kell.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormány Hivatal
Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága:
a piacon az élelmiszer
forgalmazásának feltételeit az 59/1999. (XI.26.)
EüM rendelet előírásai
szerint kell biztosítani.
Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály a
BOR/015/1647-5/2015.
számon közegészségügyi
szempontból, mint szakhatóság
hozzájárulást

4/2015

2015.
szeptember
9.

MIDMAR
Kft.

3530 Miskolc, Széchenyi
u.
16.

MIDMAR Kft.
3530 Miskolc,
Széchenyi u.
16.

„Miskolci
termelői nap”
szakjellege:
kézműves
termékek,
mezőgazdasági és élelmiszeripari
termékek

adott.

Borsod-AbaújZemplén Megyei Kormány Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növényés Talajvédelmi Főosztály
a
BOI/01/2080-4/2015.
számon
élelmiszerhigiéniai szempontból
szakhatósági hozzájárulást adott az alábbi
feltételekkel: a piacon az
élelmiszer forgalmazásának feltételeit az 59/1999.
(XI.26.) EüM rendelet
előírásai
szerint kell biztosítani.
Az élőállatok számára
kijelölt területen az állatfajonkénti elkülönítést technikai eszközzel térelválasztóval (mobil kerítés) biztosítani szükséges
Az élőállat vásártéri beléptetési pontján, a külső
területről nyíló, fedett
karámot kell létesíteni
elkülönítő hely céljára
Az állatok le - és felhajtásához, a szállítójárműhöz
csatlakoztatható, állatvédelmi előírásoknak megfelelő rámpát kell biztosítani.
A kettes, hármas és négyes
albekezdésben
előírtakat
legkésőbb
2015.szeptember
30-ig
kell teljesítenie.
Borsod-AbaújMiskolc,
minden hónap alapterülete:
Zemplén Megyei KorErzsébet tér harmadik
va- 2 500 m2
2427 hrsz.
sárnapja, 10,00 kijelölt árusí- mányhivatal Népegész– 16,00
ségügyi Főosztály a
tóhelyek
száma: 40 db BOR/015/2244-6/2015.
számon közegészségügyi
szempontból, mint szakhatóság
hozzájárulást
adott az alábbi feltételek-

kel:
A rendezvény helyszínén
elegendő és ivóvíz minőségű vizet, kézmosási
lehetőséget,
továbbá
illemhely
használatot
biztosítani kell. A meglévő
nyilvános illemhelyeken
túl a várható látogatói/vásárlói
forgalmat
figyelembe véve mobil
illemhelyeket kell kihelyezni.
A helyszínen keletkező
szennyvizek ártalommentes
elhelyezéséről,
a
felállított mobil illemhelyek
szennyvíztelepen történő
leürítéséről minden esetben gondoskodni szükséges.
A területen keletkező
hulladék megfelelő gyűjtéséről és elszállításáról
gondoskodni kell. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormány Hivatal
Élelmiszerláncbiztonsági, Növény- és
Talajvédelmi Főosztály
a
BOI/01/2759-2/2015.
számon
élelmiszerhigiéniai
szempontból
szakhatósági hozzájárulást adott az alábbi feltételekkel:
A piacon az élelmiszer
forgalmazásának
feltételeit az 51/2012.(VI.8.)
VM rendelet előírásainak
megfelelően kell biztosítani.

5/2015

2015.
12. 30

Miskolc
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata

3525 Miskolc,
Városház tér
8.

Miskolci Városgazda
Nonprofit Kft.
3531 Miskolc,
Győri
kapu
48-50

„Vasgyári
piac”
szakjellege:
iparcikk,
élelmiszer,
virág,
zöldséggyümölcs,
termelői

Miskolc,
Andrássy
Gyula u. 47.
szám
21788/1,
21788/2,
21792,
21798/1,
21802/1
hrsz

Kedd- Péntek:
05-15, Szombat.
05-14,
Vasárnap: 0513

alapterülete:
1 hektár
4644 m2
kijelölt árusítóhelyek
száma: „A”
csarnok: 21
db, „B”
csarnok: 10
db, Virág
pavilon: 7
db, Élelmiszer pavilon:
3 db, Iparcikk pavilon:
5 db, vasasztal: 110
db

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi
Főosztály a BOR/OI5/34474/2015. számon közegészségügyi szempontból, mint szakhatóság
hozzájárulást adott az
alábbi feltételekkel: -A
Piac helyszínén elegendő
és ivóvíz minőségű vizet,
kézmosási lehetőséget,
továbbá illemhely használatot biztosítani kell. -A
helyszínen
keletkező
szennyvizek ártalommentes
elhelyezéséről,
a
felállított mobil illemhelyek
szennyvíztelepen történő
leürítéséről minden esetben gondoskodni szükséges. -A területen keletkező hulladék megfelelő
gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni kell.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormány Hivatal
Élelmiszerláncbiztonsági, Növény- és
Talajvédelmi Főosztály
a
BO1/01/3963-3/2015
számon
élelmiszerhigiéniai
szempontból
szakhatósági hozzájárulást adott az alábbi feltételekkel:-jogelődje a B-AZ. Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző
Állomás
által
349/001/BAZ/2006. iktató
számon kiadott szakhatósági hozzájárulását fenntartja. -A piac üzemeltető-

je köteles biztosítani a
vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI.
26.) EüM rendelet élelmiszer árusításra vonatkozó
előírásainak
betartását
ill> betartatását.

1/2016

2016.
01. 28

CINEMIS
Nonprofit
Kft.

3530 Mis- Cg. 05-09kolc. Szé- 016617
chenyi u.
48. I. em

CINE-MIS
Nonprofit
Kft.
3530
Miskolc.
Széchenyi
u. 48. I. em

Becherovka
Miskolci
Kocsonya
Farsang
gasztronómia és kézműves termékek

Miskolc
belváros
Miskolc,
Szinva Terasz
és
környéke
Széchenyi
u. (Szemere
u. és Városház tér közötti
szakasz)
Kossuth L. u
Kandia Köz
Szinva sétány
Erzsébet tér
Városház
tér parkoló

2016. január
28. 15,00 –
22,00; 2016.
január
29.
12,00 – 24,00
2016. január
30. 10,00 –
24,00; 2016.
január
31.
10,00 – 18,00

az
Építési
és Környezetvédelmi
Hatósági
Osztály által
engedélyezett közterülethasználatról
kiadott ÉKO:
2015/34139
5-005 számú határozatban engedélyezett
terület.
30000 m2
110 db

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi
Főosztály a BOR/15/3363/2016. számon közegészségügyi szempontból, mint szakhatóság
hozzájárulást adott az
alábbi előírásokkal:
A Vásár helyszínén
elegendő ivóvíz minőségű
vizet, kézmosási lehetőséget, továbbá illemhely
használatot
biztosítani
kell.
A helyszínen keletkező
szennyvizek
ártalommentes
elhelyezéséről, a felállított
mobil
illemhelyek
szennyvíztelepen történő
leürítéséről
minden
esetben
gondoskodni
szükséges.
A területen keletkező
hulladék megfelelő gyűjtéséről és elszállításáról
gondoskodni kell.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormány Hivatal
Élelmiszerláncbiztonsági, Növény- és

Talajvédelmi Főosztály
BOl/O1/348-4/2016. számon élelmiszer-higiéniai
szempontból szakhatósági hozzájárulást adott az
alábbi feltételekkel:
A vásár illetve rendezvény szervezője köteles
biztosítani a vásári, piaci
és vásárcsarnoki árusítás
közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI.
26.) EüM rendelet élelmiszer árusításra vonatkozó
előírásainak betartását ill.
betartatását, továbbá az
élelmiszerek forgalomba
hozatalának,
valamint
előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V.
7.) FVM rendelet rendezvényekre vonatkozó 17.
§-ának előírásait.

