
Szegvár Nagyközségi  Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

 

7/2015. (IV.23.) 
Önkormányzati rendelete 

 
a helyi vásárok és piac rendjéről 

 
 
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.  § (1) bekezdés, a 13. § (1) 
bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
 

1. Általános rendelkezések 
 
1. § 

 
(1) A rendelet területi és tárgyi hatálya kiterjed a Szegvár Nagyközségi  

Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által az alábbi területen 
fenntartott és üzemeltetett helyi országos kirakodó vásárra, piacra: 
    Szegvár, Dózsa György utcában, az erre a célra épített téren. 
 

(2) A rendelet  személyi hatálya kiterjed minden magánszemélyre, egyéni 
vállalkozóra, őstermelőre, kistermelőre, jogi személyre és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely a vásáron vagy piacon bármilyen 
értékesítési vagy szolgáltató tevékenységet folytat (továbbiakban együtt: 
kereskedő), valamint a vásár vagy piac területén tartózkodókra. 

 
  
 

2. A vásárok rendezési ideje, a piac nyitvatartási ideje 
 
2. § 

 
(1) Az Önkormányzat az országos kirakodóvásárt naptári évenként két 

alkalommal, március és szeptember hónap második szombatján rendez. 
 

(2) Búcsú-vásár  rendezésére minden év szeptember 8-ához legközelebbi 
vasárnapon kerül  sor.                                                                                                                                                                     

 
 
 



(3) A piac nyitvatartási ideje  
 

hétfőn:  6,30-tól 18,00 óráig 
szerdán:   6,30-tól 12,00 óráig 
pénteken:  6,30-tól 12,00 óráig. 
 

(4)    Ha a (3) bekezdésben foglalt napok  március 15-re, május 1-re, augusztus 20-
ra, október 23-ra, november 1-re, december 25-26-ára esnek, a piac zárva tart. 

 
      (5) A piac nyitvatartási idejétől eltérően a  mezőgazdasági kistermelők és 

mezőgazdasági őstermelők  időbeli korlátozás nélkül, a hét minden napján 
árusíthatnak saját termelésű terméket a kijelölt asztalokon.  

 
   
 

3. Az árusítás feltételei, rendje 
 

3. § 
 

(1) Az Önkormányzatnak, mint üzemeltetőnek feladta a vásár és a piac 
üzemeltetése, rendjének biztosítása, területének tisztántartása.  Az 
Önkormányzat gondoskodik különösen 

a. a vásár és a piac területén lévő közös helyiségek tisztántartásáról, 
b. a megfelelő hulladéktároló elhelyezéséről, szükség szerinti 

fertőtlenítéséről, 
c. a hulladék elszállításáról, 
d. a vásárra és a piacra érkező árusok elhelyezéséről, 
e. a vásár és a piac rendjének fenntartásáról, a kapcsolódó jogszabályi 

rendelkezések folyamatos betartásának ellenőrzéséről, a helypénz 
beszedéséről és annak elszámolásáról. 

f. a vásárlók  számára is jól látható módon köteles sorszámmal ellátni az 
árusítóhelyeket, 

g. köteles a vásár, piac térképét, helyszínrajzát tartalmazó táblát 
elhelyezni, melyen naprakészen feltünteti a sorszámmal ellátott 
kereskedelmi árusítóhelyeket, 

h. meghatározza a vásárok és a piac rendjére vonatkozó üzemeltetési 
rendet és arról jól látható hirdetményben tájékoztatja a kereskedőket, és 
a vásárlókat. 

 
(2) A rendelet hatálya alá tartozó vásáron és piacon folytatott kereskedelmi és 

szolgáltatási tevékenységeknek meg kell felelniük a vonatkozó 
jogszabályokban előírt kereskedelmi, építésügyi, közegészségügyi, 
élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerhigiéniai, állategészségügyi, növény-
egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi 
követelményeknek.  

 



(3) A vásáron és piacon kereskedői tevékenységet az végezhet: 
a. aki a jogszabályokban  előírt feltételeknek megfelel, 
b.  az árusításra vonatkozó egyéb jogszabályokat betartja, 
c. Az általa igénybevett árusítóhely használatáért a helypénzt 

készpénzben, előre megfizette, 
d. Nevét és címét igazolta, 
e. A tevékenységre feljogosító iratot bemutatta az üzemeltető 

megbízottjának. 
 

(4) A kereskedő a helyfoglaláshoz köteles az üzemeltető megbízottjának a 
hatósági engedélyt bemutatni azokhoz az árucikkekhez, amelyek csak így 
hozhatók forgalomba. Ennek hiányában a termék nem árusítható.  

 
(5) Minden kereskedő köteles az üzemeltető megbízottjának az áru származása, 

minősége, mennyisége, valamint az ára tekintetében a megfelelő 
felvilágosítást megadni és a szükséges igazolást bemutatni.   

 
(6) Az a kereskedő, akinek a hatályos jogszabály előírja az általa árusított termék 

eredetének igazolását, illetve a jogszerű eladásra és vásárlásra igazoló 
okiratot, a hiteles igazolásokat mindig köteles magánál tartani és felszólításra 
köteles bemutatni az ellenőrzésre jogosult személynek. 

 
(7)  Mezőgazdasági őstermelő, kistermelő kizárólag a maga termelte terméket 

árulhat.  
 
4. § 

 
 

(1) A kereskedők kötelesek tevékenységüket úgy végezni, hogy az másnak ne 
jelentsen veszélyforrást. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az ebből 
eredő károkért a polgári jog szabályai szerint az a kereskedő a felelős, akinek 
mulasztásából a káresemény vagy baleset történt.  

         
(2) A kereskedő köteles az árusító helyén a vásárlók számára jól láthatóan és 

olvashatóan feltüntetni nevét, címét, székhelyét, telefonszámát, esetlegesen 
elektronikus levelezési címét.  

 
(3) A kereskedő az árusító helyén kizárólag hitelesített mérleget, súly vagy egyéb 

mérőeszközt használhat. Ha az áru mérlegelése  külön edény 
felhasználásával történik, azon a mérőedény súlyát  maradandó módon, a 
vevő által is jól láthatóan fel kell tüntetni.  

 
(4) Az árusítás történhet: 

a. árusító helyről (pl. kiépített asztal, engedélyezett mozgóbolt, sátor) 
b. gépjárműről 
c. ládából, kosárból. 

 



 
 
(5) A kereskedők a vásár, piac időtartamára sátrat, standot létesíthetnek az 

üzemeltető megbízottja engedélyével.   
 
(6) Tilos az árusításra ki nem jelölt helyeket árubemutatásra vagy árusításra 

igénybe venni.  
 

 

4. Helyhasználat, helypénz 
 

5. § 
 

(1) A vásárokon és piacon árusítani csak napi helyhasználati díj befizetése 
ellenében szabad. 

 
(2) A vásárokon és a piacon az árusok helyét az üzemeltető megbízottja  jelöli ki 

érkezésük sorrendjében . 
 
     (3)   A helyhasználati díj kiszabásának alapja az elfoglalt terület nagysága,   az               

asztalok száma, illetve a  járművek fajtája és darabszáma. A legkisebb 
igénybe vehető terület 1 m2, asztalról történő árusításnál 1 db asztal.  

 
(4)  A helyhasználatra vonatkozó díjtételeket ezen rendelet 1. számú mellékelte  

tartalmazza, melyet  jól látható helyen ki kell függeszteni. 
       

(5)   A kereskedő a megfizetett helypénzről dátummal és a befizetett összeg              
       megjelölésével  ellátott, másra át nem ruházható helypénzjegyet kap, amelyet                
        a helyfoglalás ideje alatt köteles megőrizni és ellenőrzéskor felmutatni. Ha a  
        kereskedő végleg elhagyja a napi helyhasználattal biztosított helyét, ugyanaz  
        a hely másnak is kijelölhető a piac nyitvatartási idejéig.  
 
(6) Ha a kereskedő a helypénzjegyet bármilyen okból nem tudja felmutatni, a      
       díjat újból köteles megfizetni. 
 
(7) Aki a kijelölt helynél nagyobb területet foglal el, a helyhasználati joggal         

biztosított árusító helyen felüli terület után a napi helyhasználati díj         
kétszeresét köteles megfizetni. 

 
 
 
 
 

 
 
 



5. Közegészségügyi és egyéb szabályok 
 

6. § 
 

(1) Az Önkormányzat köteles gondoskodni a vásárok és a piac területének  
tisztántartásáról. 

 
(2) Az üzemeltető megbízottjának feladata, hogy a piac nyitvatartási ideje alatt a 

tisztaságot fenntartassa a kereskedőkkel és a vásárlókkal egyaránt. Ennek 
érdekében elegendő mennyiségű fedéllel ellátott szemétgyűjtőt köteles 
elhelyezni.    

 
(3) A helyhasználó kereskedő köteles az árusítóhelyet a közegészségügyi 

rendelkezéseknek megfelelően tisztán tartani, minden szemetet a kijelölt 
szemétgyűjtőben elhelyezni.  

 
(4) A piac területén, beleértve a közlekedésre, parkolásra fenntartott helyeket is, 

tilos gyümölcshulladékot, magot, zöldséget elszórni, vagy a piac területét 
bármely módon beszennyezni. 
 

 
7. § 

 
 

(1) A piacon lévő építményeket, árusítóasztalokat, kerékpártárolókat, fákat, zöld 
növényzetet megrongálni, vagy helyükről eltávolítani tilos.  

 
(2) A piac közlekedő útjait szabadon kell hagyni, azt áruval, göngyöleggel, 

járművel vagy  hulladékkal eltorlaszolni tilos. 
 
(3) A piachoz nem tartozó sátrakat, asztalokat a piac területéről a piac 

befejezésekor el kell távolítani. Sátor felállítása, illetve sátorból történő 
árusítás – az arra kijelölt helyen – csak akkor engedélyezhető, ha a fedett 
pavilon részen minden asztal foglalt.   

 
(4) A vásárok és a piac területén okozott kárért a károkozó a polgári jog        

szabályai szerint tartozik felelősséggel.  
 
(6) A piac területére 3,5 t-nál nagyobb összsúlyú gépjárművel behajtani tilos.  
 
(7)   Élelmiszer, zöldség-gyümölcs árusítása az üzletsor felőli részen, a külső 1.,      
       2. és a belső 1., 2. sorszámú asztalokon történhet.  
 

(8) A járműből, mozgó boltból történő árusítás helye a 4521. jelű úttal    
        párhuzamos, vármegyeház felőli parkoló.  

 



 

6. Záró rendelkezések 
 

8. § 
 
 
Ez a rendelet 2015. május 1. napjától lép hatályba.  
 

 
9. §  

 
Hatályát veszti Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
vásárokról és a piacokról szóló 12/2003. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. 

  
 
 
   Gémes László sk.     Gyömbér Ferencné sk. 
         polgármester      jegyző 
 
 
 
 
Ezen önkormányzati rendelet 2015. április 24. napján lett kihirdetve. 
 
 
                                                                                                                Gyömbér Ferencné 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 



 
 
 
 
 
 

1. melléklet a  7/ 2015. (IV. 23.)  önkormányzati rendelethez 
 

 

A vásári és a piaci helyhasználatra vonatkozó díjtételek 
 
 
 
NAPI HASZNÁLAT 
 

 a./ FÖLDTERÜLET BÉRBEVÉTELE 
      (csak vásár esetén,  ill. piac esetén, ha az 
       asztalok teljes mértékben megteltek)    350,- Ft/m2 
     de minimum    550,- Ft/nap 
 
 b./ TEHERGÉPKOCSIRÓL történő 
  árusítás esetén maximum 3,5 t 
  össztömegig              1.350,-- Ft/nap 

       
 
 c./ SZEMÉLYGÉPKOCSIRÓL történő 

árusítás esetén       850,-- Ft/nap 
 
 d./ UTÁNFUTÓRÓL történő árusítás esetén   850,-- Ft/nap 
 
 e./ ASZTAL (darabonként)     850,- Ft/nap 
 
 f./ Élelmiszer, zöldség, gyümölcs árusítás helyi őstermelők részére díjmentes. 

   
 
 
 
 
 


