KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
22/2008./XI.14./
rendelete
a piacokról és vásárokról
Kisvárda város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján figyelembe véve a vásárokról és a piacokról szóló többször módosított 35/1995.(IV.5.)
Kormány rendeletben foglaltakat - a helyi körülményekből adódó sajátos feladatok
végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A rendelet hatálya
/1/ A rendelet hatálya a vásár rendezőjére, illetve a piac fenntartójára, valamint a
vásáron, illetve piacon értékesítő tevékenységet folytatókra terjed ki.
/2/ A vásár, piac területén létesített üzlet és elárusítóhelyek működésére, az
üzletkörökbe tartozó áruk forgalmazására, - ideértve a jövedéki termékek
árusítását is - a vonatkozó jogszabályok az irányadók.
/3/ Vásár rendezésére és piac fenntartására csak az kaphat jogosítványt, aki
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik az Európai Unió Tagállamában, vagy
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban,
illetve olyan államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és
tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
nem részes államok között létrejött nemzetközi szerződés alapján – a szabad
mozgás és tartózkodás joga, továbbá a naptári évenként a 90 munkanapot
meg nem haladó szolgáltatásnyújtás joga tekintetében – az Európai gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos
jogállást élvez (a továbbiakban együtt EGT-állam).

2.§.
A vásár, piac fenntartása

/1/

A vásárt, piacot az Önkormányzati Képviselő-testület a feladatellátással
megbízott intézménye, vagy más gazdálkodó szervezete útján tartja fenn.

3.§.
A vásár rendezése
/1/ A vásár országos vagy helyi jellegű, nem rendszeres, általában időszaki vagy
szakjellegű adásvételi lehetőség, ahol az árukat az erre kijelölt helyen - általában
nyílt területen - rendszerint kirakodással mutatják be.
/2/ A vásárok és használtcikk-piac helye:
- helyi kirakodóvásár és használtcikk-piac: Kisvárda, Vásártér u. 3.,
- helyi állatvásár: Kisvárda, Vásártér u. 6., és a vásárrendező által esetenként
megjelölt hely.
/3/ A helyi kirakodóvásár napja: kedd, csütörtök, szombat, vasárnap.
A helyi állatvásár napja: csütörtök.
/4/ A vásárok helyéről és időpontjáról, jellegéről a vásár rendezője hangoshíradón
keresztül és hirdetmények közszemlére tételével illetve az erre vonatkozó
tájékoztató megküldésével értesíti a lakosságot és az érdekelteket.
/5/ A vásár rendezője a /2/ bekezdésben foglaltaktól eltérően is rendelkezhet alkalmi
vásár esetén.
/6/ A vásárrendező köteles az általa tartandó vásárról, a vásár jellegéről, az ott
árusításra kerülő termékek köréről, időpont megjelölésével, legalább 60 nappal a
megrendezést megelőzően írásban tájékoztatni a vásár helye szerint illetékes
rendőrkapitányságot, vámhivatalt és a területileg illetékes kamarát. Ennek alapján
a kamarák vásárnaptárt tehetnek közzé.
4.§.
A helyi kirakodóvásár és használtcikk- piac területi beosztása
/1/ Élelmiszer, gyümölcs, zöldség árusításának helye az "A" épület és a porta épület
által körülhatárolt, annak keleti oldalán lévő asztalok A virág és palánta
árusításának helye az "A" épület keleti oldalán lévő asztalsorok.
/2/ A bútor és kádár termékek elhelyezésére a porta épület és a "B" épület közötti
terület, valamint az "A" épület és a főbejárat mellett lévő erre a célra kijelölt
területrész szolgál.
/3/ Az "A-B-C" épület között lévő szabad terület szolgál a fedett asztalok, illetve
sátorozó helyek elhelyezésére, és iparcikkek árusítására.
/4/ A használt cikk értékesítők elhelyezésére az "A" épület dél-keleti részén kijelölt
területrész szolgál.

/5/ Büfé kocsi nem helyezhető el sem a vásár területén kívül, sem azon belül.
/6/ Az "A" épület által határolt belső udvar szolgál a gépjárműről történő zöldséggyümölcs, illetve fenyőfa árusítására.
5.§.
A vásárok árusítási időtartama
/1/ Az árusítási idő:
a.) Helyi kirakodóvásár:
- január 1-től február 28-ig
- március 1-től szeptember 30-ig
- október 1-től december 31-ig
b.) Helyi állatvásár:
- január 1-től február 28-ig
- március 1-től április 30-ig
- május 1-től szeptember 30-ig
- október 1-től december 31-ig

7,00-tól - 14,00 óráig.
6,00-tól - 14,00 óráig.
7,00-tól - 14,00 óráig.

7,30-tól - 13,00 óráig.
7,30-tól - 14,00 óráig.
6,00-tól - 14,00 óráig
7,30-tól - 14,00 óráig.

6.§.
A vásárokon forgalomba hozható áruk
/1/ A helyi kirakodóvásáron a forgalomba hozatalra vonatkozó rendelkezések
megtartásával bármely áru forgalomba hozható.
/2/ Helyi állatvásáron a forgalomba hozatalra vonatkozó rendelkezések megtartásával
élő állat hozható forgalomba (tenyész- és gazdasági célú háziállat, illetve vadfajok,
veszélytelen hobbiállatok).
/3/ Alkalmi (ünnepi) vásáron a kirakodóvásáron általában árusított cikkek és az
alkalomhoz vagy ünnephez kapcsolódó jellegzetes árucikkek hozhatók
forgalomba. A vásár egy vagy több árucikkre (állatfajra) korlátozva is tartható.
7.§.
A napi élelmiszerpiac, virág nagypiac
/1/ A piac általában napi, esetenként heti rendszerességű - rendszerint szabadtéri adásvételi lehetőség, ahol elsősorban élelmiszereket, napi cikkeket árusítanak.

/2/ A napi élelmiszer- és virágpiac helye a Szabolcsvezér és a Piac utcáról
megközelíthető Jókai u. 1. sz. alatt lévő piactér.
/3/ A Jókai úti élelmiszer és virágpiacon a piaccsarnok déli oldalán elhelyezkedő
asztalsorok szolgálnak a virág árusítására, a mérlegház, a fedett szín valamint az
attól nyugatra eső asztalok szolgálnak a zöldség-gyümölcs és egyéb élelmiszerek
árusítására, valamint a fedett színtől keleti irányba elhelyezkedő részen lehet
baromfi és házi szárnyasokat árusítani.
8.§.
A piaci árusítás ideje
/1/ A piac napjai: kedd, csütörtök, szombat, vasárnap.
/2/ Az árusítási idő:
- január 1-től február 28-ig
- március 1-től szeptember 30-ig
- október 1-től december 31-ig

7,00-tól - 14,00 óráig.
6,00-tól - 14,00 óráig.
7,00-tól - 14,00 óráig.

9.§.
A piacon forgalomba hozható áruk
/1/ Élelmiszer piacon (ide értve a zöldség-gyümölcs piacot is) élelmiszer, nyers
élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, élő baromfi, nyúl, hal és más ehető víziállat, élő
és művirág, mezőgazdasági termékek, karácsonyi fenyőfa, virágföld hozható
forgalomba. Állati eredetű nyers élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, lőtt vad, vágott
baromfi, nyúl, hal és más ehető víziállat csak üzlethelyiségben és rendszeres
hatósági állatorvosi felügyelet mellett árusítható.
/2/ Virág nagypiacon élő- és művirág, karácsonyi fenyőfa, virágmag, palánta,
dísznövény, valamint a virágkereskedés üzletköréhez tartozó egyéb árucikk, illetve
a virág forgalomba hozásához szükséges kiegészítő cikkek hozhatók forgalomba.
/3/ Használtcikk piacon új termék nem értékesíthető.
10.§.
Vásárokra és piacokra vonatkozó közös rendelkezések
/1/ Vásáron és piacon az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági
előírások megtartásával áru- és termékértékesítés, továbbá vendéglátóipari,
kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető szolgáltató és
javítóipari tevékenység folytatható.

/2/ Vásáron és piacon még működési engedéllyel rendelkező üzletben sem hozható
forgalomba:
a.) nemesfém és az abból készült ékszer, drágakő,
b.) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény,
valamint állatgyógyászati készítmény,
c.) kábítószernek és pszichotróp anyagnak minősülő termék,
d.) mérgező és veszélyes anyag.
e.) látást javító szemüveg, kontaktlencse,
f.) fegyver, lőszer, robbanó-és robbantószer, külön jogszabály alapján II., III., IV.,
vagy V. osztályba tartozó pirotechnikai termék, gázspray,
g.) "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag,
h.) kulturális javak,
i.) védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá
tartozó növény-, illetve állatfaj egyede, egyedének része, illetve származéka,
preparátuma,
j.) olyan termékek vagy hulladékok, amelyek forgalomba hozatala előzetes vagy
egyéb engedélyhez kötött, vagy amelyek forgalomba hozatala jogszabályba
ütközik.
/3/ Vásáron és piacon csak működési engedéllyel rendelkező üzletben hozható
forgalomba:
a.) fűszerpaprika-őrlemény,
b.) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény szerint meghatározott jövedéki termék,
c.) növényvédő szer,
d.) barlangi képződmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedő
jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány,
e.) gázüzemi készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról
üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék
(berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba
hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezető részek).
f.) külön jogszabály alapján I. osztályba tartozó pirotechnikai termék.
11.§.
Vásári és piaci árusítás feltételei
/1/ A vásári és piaci árusítás során meg kell tartani az elárusító helyre, az árusítást
végző személyre és az árusított termékekre, állatokra vonatkozó kereskedelmi,
élelmiszerbiztonsági,
közegészségügyi,
állategészségügyi
és
növényegészségügyi, köztisztasági előírásokat.
/2/ Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki valamely EGT-államban rendelkezik
lakóhellyel vagy székhellyel. Vásáron és piacon gazdálkodó szervezet, alapítvány,
társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő, népművész, népi iparművész,

iparművész, képzőművész és fotóművész, valamint - a /6/ bekezdésben foglaltak
szerint - magánszemély árusíthat.
/3/ A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy kizárólag
a.) a saját gazdaságában előállított zöldséget, gyümölcsöt, virágot,
b.) a saját gazdaságban előállított mezőgazdasági termékből származó, nem
hőkezelt, savanyított terméket,
c.) mézet (lépesmézet), saját tenyésztésű, nevelésű állattól származó tejet,
tejterméket, tojást, valamint darabolás nélkül vágott és belezett baromfit, továbbá
sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési szalonnát, olvasztott étkezési zsírt
árusíthat, az élelmiszerek előállítására és forgalmazására vonatkozó külön
jogszabály szerint.
/4/

A piac területén csak szakellenőr által ellenőrzött és árusítási engedéllyel
rendelkező gomba árusítható.

/5/ A népművész, a népi iparművész, az iparművész, a képzőművész és a fotóművész
a saját előállítású alkotásait árusíthatja.
/6/ Az egyéni vállalkozónak, illetve mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő valamely EGT-államban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező - egyéb
magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat a kirakodóvásáron és
használtcikk-piacon alkalomszerűen értékesítheti. A vállalkozói igazolvánnyal
nem rendelkező magánszemély üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem
folytathat, tovább eladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet.
/7/ A vásárokon és piacokon elhelyezett áru megőrzése, kezelése, tárolása a
helyhasználó feladata. Az áru megromlásáért, értéke csökkenéséért vagy
elvesztéséért a fenntartót nem terheli felelősség.
12.§.
Helyfoglalás
/1/ A vásáron és a piacon a fenntartó helyhasználati engedélye alapján és az általa
kijelölt helyen szabad árusítani, szolgáltatást igénybe venni.
/2/ A vásáron és a piacon az élelmiszert, virágot, használtcikk árusítókat, a
kirakodóvásárt elkülönítve kell elhelyezni.
/3/ Az az árus vagy szolgáltató, akinek a vásártéren illetve a piacon állandó telephelye
nincs és a vásár, illetve a piac napi kezdő időpontja előtt legalább 1 órával
helyfoglalásra nem jelentkezik, az érkezés sorrendjében foglalhat helyet.
/4/ A helyfoglalás határozott vagy határozatlan időtartamra szóló lehet. A határozott
időre szóló helyfoglalás legrövidebb időtartama 1 hónap.

/5/ Határozatlan időtartamra szóló helyfoglalás esetén a helyváltoztatási jogot a piac
fenntartója illetve a vásár rendezője fenntartja.
/6/ A helyi kirakodóvásáron a sátrazó helyekre és fedett asztalokra az a kereskedő,
árus, őstermelő, kistermelő, aki a részére kijelölt elárusító helyre helyfoglalási
szerződéssel rendelkezik, a rendeletben megállapított helyfoglalási díjat köteles
megfizetni, attól függetlenül, hogy a szolgáltatást nem minden vásárnapra veszi
igénybe.
/7/ Az 1 hónapnál hosszabb idejű helyfoglalásra a piac fenntartója a szolgáltatást
igénybe vevőkkel helyfoglalási szerződést köthet.
Helyfoglalás esetén amennyiben a kereskedő, árus, őstermelő előzetes
távolmaradását nem jelzi, úgy a fenntartó a lefoglalt helyet minden piaci napon a
nyitást követő 1 óra időtartamig fenntartja.
13.§.
Helypénz
/1/ A helypénz mértékét és a szolgáltatások díját jelen rendelet 1. és 2. sz. mellékletei
tartalmazzák.
/2/ A helypénzt mindenkor a díjszabásnak megfelelően kell fizetni. A helypénz
összegét helyfoglalás esetén pavilonoknál vagy egyéb létesítményeknél
negyedévente előre az első hó 5. napjáig, sátrazó hely, illetve asztalfoglalás esetén
minden hó 5. napjáig kell megfizetni a bérbeadó pénztárába készpénzfizetési
számla alapján. Alkalmi árusítás esetén a helypénzt készpénzben kell a
helypénzszedőknél kifizetni helyjegy, illetve készpénzfizetési számla ellenében.
14.§.
Rendészeti intézkedések
/1/

1

/2/ Tilos az árusító helyet, közlekedési utakat használaton kívüli göngyöleggel, vásári
és piaci tevékenységet nem szolgáló eszközökkel, egyéb közlekedést akadályozó
tárgyakkal /ruhaakasztó, kosár, tárolóedény/ elfoglalni.
/3/ Nem eladásra szánt állatot /különösen kutyát/ a vásár területére bevinni nem
szabad.
/4/ A vásár illetve a piac területén a forgalmat akadályozni tilos. A piac és vásár
területére csak a terméket szállító jármű mehet be a le- és felrakodás idejére. Ez

1 Hatályon kívül helyezte a 16/2009. (IX. 25.) rendelet 1.§-a. Hatályos: 2009. október 1-től.

alól kivétel a baromfit értékesítő, illetve a gépjárműről értékesítő termelő az erre a
célra kijelölt helyen illetve a helyi állatvásáron árusító gépjármű.
/5/ A piac illetve a kirakóvásár egész területén gépjárművel parkolni tilos.
/6/ Az árucikkek mérésénél csak hitelesített mérőeszközök használhatók. A termék
jellegének /csomag, darab, kilogramm, liter/ megfelelően hozható forgalomba.
/7/ Bérmérlegelést a piacon kizárólag a hatósági mérlegen szabad végezni. Az el nem
adott árut az árusítási idő befejeztével a vásár illetve a piac területéről el kell
szállítani.
/8/ A tilalom alá eső szerencsejátékok a vásáron és piacon nem űzhetők.
/9/ A vásár illetve a piac területén tüzet rakni, nyílt lángot használni szigorúan tilos, a
meleg ételek készítésénél azok forgalomba hozatalával foglalkozó árusítók
megfelelő tűzbiztonságot nyújtó tűzhelyet kötelesek használni.
/10/ A tűzrendészeti rendelkezések betartása a Vásártéren és a Piactéren mindenkire
nézve kötelező.
/11/ A vásár- és piacterek területén egy napnál hosszabb időtartamra sátrat, bódét,
pavilont létesíteni csak a vásárrendező engedélyével szabad, betartva a rendező
által a létesítésre vonatkozóan előírt méret, illetve szabványossági előírásokat.
15.§.
Vásári és piacrendészeti panaszok intézése
/1/ A vásárok és piacok rendjét, a forgalomba hozott termékeket, valamint a
jogszabályokban foglaltak megtartását a jegyző, a jegyző megbízásából hatósági
joggal felruházott piacfelügyelő, az ellenőrzésre jogosult más hatóságok, valamint
tagjaik tekintetében a területi gazdasági kamarák végzik. A hatósági ellenőrzésre
az államigazgatási eljárásról szóló törvény szabályait kell alkalmazni.
/2/ Az eladók kötelesek a piacfelügyelő utasításait, a feliratok és eligazító táblák
rendelkezéseit betartani.
/3/ A vásárrendező, piacfenntartó a vásár, illetve a piac rendjét, a rendeletben foglaltak
betartását folyamatosan ellenőrzi.
/4/2
/5/3
2 Hatályon kívül helyezte a 13/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2012. június 1-től.
3 Hatályon kívül helyezte a 13/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2012. június 1-től.

16.§.
Hatálybalépés
/1/ E rendelet 2009. január 1.-én lép hatályba, kihirdetéséről az SZMSZ előírásai
szerint a jegyző gondoskodik.
/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a piacokról és vásárokról szóló
31/2004./XII.10./ÖKT. sz. rendelet hatályát veszti.
4

17. §.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbe ütköző
rendelkezést nem tartalmaz.

4 Megállapította a 16/2009. (IX. 25.) rendelet 2.§-a. Hatályos: 2009. október 1-től.

1. sz. melléklet a 22/2008./XI.14./ rendelethez

A helypénzek mértéke és a szolgáltatások díja
helyi kirakóvásáron, helyi állatvásáron
(a helypénzek összege az ÁFA-t tartalmazza)
I. Helyi kirakodóvásár
- pavilon, üzlethelyiség:
"A","B","C" épületek esetén:
"A" épület déli részén:
- büfé egységesen:
- pavilonnál napi helyjegy "A","B","C" épület esetén:
- pavilonnál napi helyjegy "A" épület déli részén:
- vasvázas szín "B" épület mögött:

5.000,-Ft/m2/év
4.000,-Ft/m2/év
6.250,-Ft/m2/év
400,-Ft/m2/nap
300,-Ft/m2/nap
3.000,-Ft/m2/év
vagy
300,-Ft/m2/nap
- sátorozó hely:
150,- Ft/m2/nap
- helyfoglalási díj:
1.500,-Ft/sátorhely/hó
- területfoglalási díj:
150,- Ft/m2/nap
- fedett asztal:
350,- Ft/nap
- nyitott asztal:
250,- Ft/nap
- kijelölt helyen nyugdíjasok részére használt-cikk árusítás:
100,- Ft/nap
- teherautóról történő árusítás 2 tonnáig:
800,- Ft/nap
2 tonna felett:
1.500,- Ft/nap

II. Parkírozó díjak
Őrzés nélküli parkírozó
- személygépkocsi:
- utánfutó:
- kishaszonjármű 1 tonnáig:
- kishaszonjármű és tehergépkocsi 1 tonna felett:

80,- Ft/nap
70,- Ft/nap
140,- Ft/nap
300,- Ft/nap

III. Helyi állatvásár:
- hízósertés:
- malac 20 kg-ig
- lovaskocsi
- személygépkocsi utánfutóval

120,- Ft/db
60,- Ft/db
250,- Ft/nap
320,- Ft/nap

2. sz. melléklet a 22/2008./XI.14./ rendelethez

A helypénzek mértéke és szolgáltatások díja
a Jókai úti zöldség és virágpiacon
(A helypénzek összege az ÁFA-t tartalmazza)

1./ Állatok után fizetendő helypénz:
- csirke (rántani való páronként 1 kg-os); tyúk
- liba, pulyka, kacsa
- napos csibe,
- napos liba, napos kacsa

40,- Ft/db
40,- Ft/db
5,- Ft/db
8,- Ft/db

2./ Egyéb termékek után fizetendő helypénz:
- tojás 20 darabonként:
- burgonya, kukorica zsákonként

30,- Ft
50,- Ft

3./ Zöldség-gyümölcs, virág árusítására asztal:
- Fedett csarnokban kereskedőknek:
- Fedett csarnokban őstermelőknek:
- Külső asztal:

4./ Teherautóról történő árusítás 2 tonnáig:
2 tonna felett:

300,- Ft/asztal/nap
200,- Ft/asztal/nap
200,- Ft/asztal/nap

800,- Ft/nap
1.500,- Ft/nap

5./ Mérlegelési díj egységesen mérésenként:

50,- Ft/mérés

6./ Mérleg kölcsönzési díj:

80,- Ft/nap

