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A H�GYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISEL�-TESTÜLETÉNEK 23/1999. (XII.15.) SZÁMÚ 
RENDELETE 

 
 

a vásárokról és piacokról 
 
 
A képvisel�testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 9. § 
(2) bekezdésében foglaltak végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja. 

 
1.§ 

 
A rendelet hatálya 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed H�gyész nagyközség közigazgatási területén tartott 
 
a) országos állat- és kirakodóvásárra, a búcsúvásárra, alkalmi vásárra, 
 
b) hetipiacra. 
 
(1) A rendelet szabályait köteles mindenki betartani, aki a vásáron, illetve a piacon kereskedelmi és 

ezzel összefügg� más tevékenységet folytat. 
 
(2) Az önkormányzat által rendezett vásárok, illet�leg fenntartott piac helyét, a rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza. 
 
(3) Vásár rendezésére,  piac fenntartására csak az kaphat jogosítványt, aki a devizajogszabályok 

szempontjából belföldinek min�sül. 
 

2.§ 
 

A vásár és piac rendezésére, fenntartására vonatkozó általános rendelkezések 
 

(1) Az önkormányzat által rendezett vásárok és piacok rendjének biztosítása, az árusítóhelyek 
hasznosítása, a helypénzek és egyéb díjak beszedése a polgármesteri hivatal (továbbiakban: 
fenntartó) feladata. 

 
3.§ 

 
Árusításra jogosultak 

 
(1) A vásáron árut az hozhat forgalomba, illet�leg a 2. §  (6) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet az folytathat, aki az áru forgalomba hozatalára, a tevékenység folytatására 
jogszabály alapján jogosult.  

 
(2) A vásáron vendéglátó tevékenység csak szakhatósági engedélyek alapján üzletben vagy 

büfékocsiban folytatható.  
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(3) A piacon beszerzett terméket viszonteladónak értékesíteni, illet�leg a piacon viszonteladás 

céljából - a fogyasztó (felhasználó)  részére történ� értékesítés kivételével - terméket vásárolni, 
azzal ügynöki tevékenységet folytatni tilos. 

 
(4) A vállalkozói igazolvánnyal rendelkez� magánszemélyek, a gazdasági társaságok, illet�leg 

egyéb szervezetek vagy megbízottjaik árusító tevékenységük helyén kötelesek kihelyezni a 
cégük azonosítására alkalmas táblát, feliratot.  

 
(5) Az (1) bekezdésben felsorolt személyek és az alkalomszer�en értékesít�k kötelesek a vásár 

rendjét ellen�rz� szervek (személyek) felszólítására személyazonosságukat vagy megbízotti 
min�ségüket igazolni.  

 
4. § 

 
A vásáron és piacon forgalmazható árucikkek köre 

 
(1) A vásáron forgalomba hozható árucikkek (állatfajok; körét a vásárokról és piacokról szóló 

35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet (R.) melléklete tartalmazza. A kirakódó-vásáron - az R. által 
tiltott termékek kivételével - alkalomszer�en minden fajta saját tulajdont képez�, valamint 
tovább-eladás céljára beszerzett használtcikk is értékesíthet�. Alkalomszer� a havi, legfeljebb 
két ízben történ� értékesítés.  

 
(2) A vásáron az R. 3. §  (2) bekezdésében meghatározott árucikkek (állatfajok) nem hozhatók 

forgalomba.  
 
(3) A vásáron az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági el�írások megtartásával az 

áru- és termékértékesítésen kívül vendéglátó-ipari, kölcsönz�, meg�rz�, mutatványos, valamint 
helyben végezhet� szolgáltató és javítóipari tevékenység is folytatható.  

 
 5.§ 

 
Élelmiszer, állatforgalmi és egészségügyi rendelkezések  

 
(1) A helyhasználó az általános egészségügyi szabályokon kívül a fenntartó egyéb egészségügyi 

rendelkezéseit is köteles megtartani. 
 
(2) Az élelmiszerek szállítása, tárolása, forgalomba-hozatala esetén az 1995. évi XC. tv. 

végrehajtásáról kiadott 1/1996.(I.9.) FM-NM-IKM el�írásait kell betartani, valamint az 
állategészségügyr�l szóló 1981. évi 3. tvr. végrehajtására kiadott  6/1981. (IV.12.) MÉM számú 
rendelet, és a 28/1981. (XII.30.) MÉM sz. rendelet mellékleteként kiadott állategészségügyi 
szabályzat el�írásait kell alkalmazni. Azok a kisárutermel�k, akik saját termelés� terményt 
(gyümölcsöt, zöldséget, takarmányt) árusítanak, kötelesek a növényvédelemr�l szóló 1988. évi 2. 
számú tvr. végrehajtására kiadott 9/1993. (I.30.) FM rendelettel el�írásait betartani. 

 
(3) A szakvizsgálatra szoruló árut ( gy�jtött gombát, vágott állatot, tejterméket, stb. ), ha annak 

hatósági vizsgálata még nem történt meg, az árusítás megkezdése el�tt be kell mutatni 
vizsgálatra. 

 
(4) A vásárra csak fogyasztásra alkalmas, jellegének megfelel� és hamisítatlan élelmiszer hozható 

forgalomba a közegészségügyi és járványügyi, az állategészségügyi és élelmezésügyi  
el�írásokban foglaltak szerint.  
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(5) Az állatforgalomra az országos rendelkezések az irányadók.  
 
(6) Állatvásáron csak vészmentes helyr�l hozott, marhalevéllel rendelkez� kifogástalan állat 

árusítható. Állategészségügyi szempontból kifogásolt állatot a vásár területére bevinni tilos.  
 
(7) Az elhullott állatot a tulajdonos azonnal köteles a piac, illetve a vásár területér�l eltávolítani.  
 
(8) Romlott, romlásnak indult árut, valamint a piacot szennyez� vagy kellemetlen illatot terjeszt� 

hulladékot a piacra bevinni, vagy ott tárolni tilos! 
 
(9) A helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és 

hulladékot - az árusítás ideje alatt is - folyamatosan összetakarítani és a kijelölt tárolóhelyre 
vinni. 

6.§ 
 

A helyhasználat engedélyezése 
 
(1) A vásárokon, illetve a piacon a fenntartó helyhasználati engedélye alapján és általa kijelölt 

helyen szabad árusítani. 
 
(2) Vásáron, illetve a piacon az árusok, illet�leg a szolgáltatók helyét a fenntartó jelöli ki. 
 
(3) Helykijelölés hiányában a vásáron, illetve a piacon a helyfoglalás az érkezés sorrendjében 

történik. 
 
(4) Ha a kereskedelmi tevékenység jogszabályban meghatározott engedélyhez van kötve, a 

helyhasználati engedélyt csak a tevékenységre szóló engedély bemutatása után szabad kiadni. 
 

7.§ 
 

A helyhasználat id�tartama 
 

(1) A helyhasználati engedély meghatározott id�re adható ki.  
    -A meghatározott id� lehet: - 1 nap (egy piaci nap)- 1 hónap (hetipiacra)- 1 év (hetipiacra) 
 
(2) A helyhasználati engedélyt a fenntartó a 1. számú melléklet szerinti "Megállapodás" és nyugta 

ellenében adja ki. Az egy hónapra, illetve az egy évre szóló engedély a helyhasználat feltételeit is 
tartalmazza. A helyhasználat általános és egyedi el�írásait, feltételeit a vásárokon és piacokon jól 
látható helyen, lehet�leg a bejáratnál kell kifüggeszteni. 

 
(3) Az elárusító helyek használatának részletes szabályait a rendelet 3. számú mellékletében lév� 

szerz�dés határozza meg. 
 
(4) A helyhasználó engedély nélkül: 
- nem változtathatja meg a részére kijelölt helyet, 
- a vásár és a piac területén máshol nem árusíthat, 
- árut és göngyöleget máshol nem rakhat le. 
 
(5) A napi helyhasználat jogának megszerzése a helypénz kifizetésével történik. Ennek mértékét a 

rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
 



 4 
(6) Helypénzt kell fizetni az árut szállító járm� után is, ha az üzemeltet� engedélyével a vásár 

területén marad vagy az áruszállítás járm�r�l történik.  
 
 

8.§ 
 

Helyhasználattal járó kötelezettségek 
 
 

(1) A helyhasználó a kijelölt helyet a rendelet és a helyhasználati engedély a feltételei szerint, 
rendeltetésszer�en köteles használni. 

 
(2) A helyhasználó mindaddig köteles meg�rizni és ellen�rzéskor felmutatni a helypénzjegyét, amíg 

a vásárt el nem hagyja. Ha az árus a helypénzjegyet bármilyen okból felmutatni nem tudja, a 
szabályszer� díjat ismételten köteles megfizetni.  

(3) Az engedélyezettnél nagyobb terület elfoglalása vagy a helypénz megállapítása alapjául szolgáló 
áru eltagadása esetén a helyhasználó többletterület, illetve az árumennyiség után megállapított 
helypénz kétszeresét köteles megfizetni.  

 
(4) A használatba vett területen bármilyen építmény vagy m�szaki berendezés létrehozásához, vagy 

a meglév� létesítmények megváltoztatásához a fenntartó el�zetes engedélye szükséges. ( A 
fenntartó el�zetes engedélye az el�irt hatósági engedélyek megszerzése alól a helyhasználót nem 
mentesíti.) 

 
(5) A helyhasználat megsz�nésekor a helyhasználó az árusítóhelyet köteles  tisztán, sértetlen 

állapotban, az eredetileg átvett berendezésekkel és eszközökkel együtt átadni a fenntartónak. 
 
(6) A helyhasználó az általa okozott kárért a fenntartónak a polgári jog szabályai szerint tartozik 

felel�sséggel. 
 
 

9.§ 
 

A helyhasználat megsz�nése 
 
 

(1) A fenntartó a több hónapra szóló használatot közérdekb�l, 30 napos határid�vel, írásban, 
indoklással - az érintettek tevékenységére vonatkozó jogszabályok rendelkezésének kerete között 
- bármikor felmondhatja. 

 
(2) A fenntartó a helyhasználati engedélyt azonnali hatállyal írásban megvonhatja, ha a helyhasználó 

a rendelet szabályait és a helyhasználati engedélyben megállapított feltételeket nem tartja be. 
Ebben az esetben a helyhasználó az árusítóhelyet köteles a használat megvonásának közlését�l 
számított 3 napon belül a 8. § (6) bekezdésében el�írtak szerint a fenntartónak átadni.  

 
(3) A helyhasználó az írásban engedélyezett helyhasználatot 30 napos határid�vel mondhatja fel.  
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10.§ 

                                                                                 
                                                                       Árusítási id� 

 
(1) A hetipiac ideje: minden  kedden és pénteken 6 órától 12 óráig. 
 
(2) Országos állat- és kirakodóvásár id�pontja: évente 2 alkalommal március és november hónap 

negyedik szerdáján 
órától 13 óráig. 
 
(3) A búcsú ideje: minden év szeptember 14.-éhez legközelebb es� vasárnap (szerdáig vissza, 

csütörtökt�l el�re nézve) 7 órától 19 óráig. 
11.§ 

 
A vásár és a piac rendje 

 
(1) A piacot - a kijelölt terület kivételével - tilos járm�vek parkolására használni! 
 
(2) Állati er�vel vont járm�vel a piac területére behajtani tilos! 
 
(3) A vásár-, illetve a helyi piac területének rendben tartása, takarítása, szemét összegy�jtése és 

elszállítása, valamint síkosság mentesítés a fenntartó feladata. 
 

12.§ 
 

(1) Tilos a piaci, illetve vásári közlekedési utakat göngyöleggel, vagy más áruval eltorlaszolni, a 
közönséget a vásárlásban és a közlekedésben bármilyen módon akadályozni. 

 
(2) A vásáron, illetve piacon elhelyezett áru meg�rzése, kezelése, tárolása a helyhasználó feladata. 

Az áru megromlásáért, értékcsökkenéséért, elvesztéséért a fenntartót nem terheli felel�sség. 
 
(3) A vásár, illetve a piac zárásakor a napi helyhasználó köteles elhagyni az elfoglalt helyet. 
 

13.§ 
 

(1) A fenntartó az e rendeletben el�írt általános piaci, illetve vásári rend biztosítása érdekében 
jogosult a rendelet betartását ellen�rizni. 

 
(2) Az árus az áru eredetér�l, min�ségér�l és az áráról az ellen�rzésre jogosultaknak köteles 

felvilágosítást adni. Az áru eredetének bizonyításához szükséges - jogszabályban meghatározott - 
okiratot (számla, jegyzék,  stb.) az árusítónak magánál kell tartani. 

 
(3) Az eladásra szánt áru árát - jogszabályban el�irt módon - jól látható helyen fel kell tüntetni. 
 
(4) Az árusítók kötelesek a statisztikai összeírást végz� árufelírónak a szükséges tájékoztatást 

megadni. 
 
(5) Az ellen�rzésre jogosult szervek és személyek körét a 35/1995. (IV.5.) Korm. számú rendelet 7. 

§ (1) - (2) bekezdései határozzák meg. 
 
(6) Az áru mérésénél csak érvényes hitelesítés� mér�eszközök használhatók.   
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(7) A vásár, illet�leg a piac területén tilos a szerencsejáték és minden olyan tevékenység, amely az 

emberek megtévesztésére, félrevezetésére irányul! 
 
(8) A piac és vásár területén lév� építményeket, berendezési tárgyakat, felszereléseket, valamint 

fákat, növényeket és útburkolatot megrongálni tilos! 
 
 

14.§ 
 

A vásár, illetve a piac területér�l való kitiltás 
 

(1) A vásárról, illetve a piacról kitiltható minden olyan - ott foglalkozásszer�en, vagy ezzel 
kapcsolatos tevékenységet folytató - személy, akinek magatartása súlyosan sérti a piac rendjét. 

 
(2) A kitiltás legfeljebb  

- piaci tevékenységnél 1 hónap, második alkalommal, illetve ezt követ� ismételt 
elkövetés  esetén 3 hónapig terjed� id�re szólhat, 

-  vásári tevékenységnél két alkalomra szólhat. 
 
 

 15.§ 
 

Záró rendelkezések 
 
 

(1) Ez a rendelet 1999. október 15. napján lép hatályba. Ezzel egyidej�leg hatályát veszti a vásárok 
és a piacok tartásáról szóló 1/1988. számú tanácsrendelet, és az azt módosító 6/1992. (VII.12.) 
számú és a 4/1994. (III.1) számú önkormányzati rendeletek. 

 
(2) E rendeletet a vásárokon és piacon jól látható helyen ki kell függeszteni. 
 
 
H�gyész, 1999. szeptember 30. 
 
 
 
 
 
           Gyetvai László sk.                                                                          Mózes György sk.     
             polgármester                                                                                    mb. jegyz� 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
H�gyész, 2002. április 29. 
 
 
Királyházi János  
         üi.  
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                   1. számú melléklet 
 
 
                                                   M e g á l l a p o d á s 
                                              az árusítóhelyek használatáról 
 
 
Létrejött egyrészr�l H�gyész Nagyközség  Önkormányzatának  Polgármesteri  Hivatal, mint bérbe adó,   
 
másrészr�l .............................................................mint bérl� között az alulírt napon, helyen és az alábbi feltételekkel: 
 
1.) A bérbe adó bérbe adja a bérl�nek ........................................................ vásár, piac területén lév�  ................ m2 
alapterület�, árusítóhelyet. 
 
2.) Az árusítóhelyet a bérbe adó határozatlan - meghatározott (. hónap. nap) id�re adja bérbe. 
 
3.) A bérl� az árusítóhely használatáért.............m2/Ft/nap összeg� helypénzt köteles fizetni. Ennek mértékét a rendelet 
2. számú melléklete határozza meg. 
 
4.)  Az árusítóhelyet a bérl� rendeltetésének megfelel�en köteles használni, betartani a t�zvédelmi, közegészségügyi 
el�írásokat. 
 
5.) Köteles a bérl� az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén, minden szemetet és hulladékot - az árusítás ideje 
alatt is - folyamatosan összetakarítani, s a kijelölt tárolóba tenni. 
 
6.) A bérl� az árusítóhelyen csak érvényes hitelesítés� mérleget, súlyt és egyéb mér�eszközt használhat. 
 
7.) Jelen szerz�désben nem szabályozott egyéb kérdésekben a ptk. bérletre vonatkozó általános szabályai az irányadók. 
 
Kelt: H�gyész, ........... év ..............hó........nap 
 
 
                  .....................................................                   .................................................... 
                        bérbeadó                                                     bérl� 
 
 
               
 
                                             
 


