
Módosítva: a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelettel bezárólag

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1999. (XI. 24.) SZ.

HELYI RENDELETE
A vásárokról és piacokról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 1990. évi LXV. 
törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) 
Korm. rendelet szabályait figyelembe véve – az alábbi rendeletet alkotja.1

I. FEJEZET
1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya Enying Város közigazgatási területén rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra, valamint a 
vásárokon, piacokon folytatott kereskedelmi tevékenységre, továbbá a vásárokon és piacokon tartózkodókra terjed 
ki.2

(2) A vásár és a piac területén létesített üzlet működésére, valamint az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenységre 
külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.3

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki az egyéb, a város közigazgatási területén a külön jogszabály szerinti közterületen 
esetenként  engedélyezett  árusításra.  Közterületen  csak  az  hozhat  forgalomba  árut,  aki  erre  közterület-foglalási 
engedélyt kapott.4

II. FEJEZET
Vásárokra és piacokra vonatkozó általános rendelkezések

2. §

(1) 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 állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján – a szabad mozgás 
és  tartózkodás  joga,  továbbá  a  naptári  évenként  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).5

 
(2) Vásárt,  illetve  piacot  a  helyi  önkormányzat,  továbbá  gazdálkodó  szervezet  és  gazdálkodó  szervezetnek  nem 

minősülő  jogi  személy  rendezhet,  illetve  tarthat  fenn,  ha  a  vásár,  illetve  a  piac  kistérségi  székhelye  szerinti 
települési  önkormányzat  jegyzője  (továbbiakban:  jegyző)  a  vásár  rendezőjét,  illetve  a  piac  fenntartóját 
nyilvántartásba vette.6

(3) Vásáron és piacon a következő termékek kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók:7

a) veszélyesnek minősülő anyagok és készítmények;
b)  a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. 

törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerint meghatározott jövedéki termék, kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron a 
Jöt. 110. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint;

c) számítógépes játékszoftver, videojáték-gép;
d) gyermekjáték, -játékszer, adathordozó eszközök, kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron;
e) állatgyógyászati termék, növényvédő szer;
f) nemesfém és az abból készült ékszer, tárgy, drágakő, kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron;
g) látást javító szemüveg, kontaktlencse, kozmetikai termék, szexuális termék;
h)  barlangi  képződmény,  szakmai  tudományos  szempontból  kiemelkedő  jelentőségű  ásványi  társulás, 

ősmaradvány;

1 Módosította a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.
2 Módosította a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.
3 Módosította a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.
4 Kiegészítette a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.
5 Módosította a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.
6 Módosította a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.
7 Módosította a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.



i) gázüzemű 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);

j) fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, pirotechnikai termék, gázspray;
k) ,,A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag;
l)  külön  jogszabályban  foglaltak  szerint  gyógyszer,  gyógyszernek  nem  minősülő  gyógyhatású  anyag  és 

készítmény, étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási célú élelmiszerek.

(4) Nem tekinthető használt cikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a takarmány, az élvezeti cikk.8

(5) Vásáron és piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre, az értékesített termékre, az értékesítő helyre vonatkozó 
jogszabályi  rendelkezéseknek és hatósági  előírásoknak megfelelően termékértékesítés,  továbbá vendéglátó-ipari, 
kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető kereskedelmi szolgáltató és javítóipari tevékenység 
folytatható.9

(6) Gyűjtött,  szedett  gomba vásáron, piacon csak ott  árusítható,  ahol a gombaértékesítési  engedély kiadására és az 
értékesítés ellenőrzésére a vásár, piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt gombavizsgáló szakellenőr működik.10

3. §

(1) Vásáron és piacon a 2. § (5) bekezdésben meghatározott tevékenységet valamely EGT-államban lakóhellyel vagy 
székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személy, mezőgazdasági 
őstermelő, kistermelő, népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész, kézműves és fotóművész, valamint 
- kizárólag az 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerint - magánszemély folytathat.11

(2) A vásáron és piacon vendéglátói tevékenység csak szakhatósági engedélyek alapján üzletben vagy büfékocsiban 
folytatható.

(3) Az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, valamely EGT-államban lakóhellyel 
vagy  székhellyel  rendelkező  magánszemély  a  tulajdonát  képező  vagyontárgyakat  –  a  2.  §  (3)  bekezdésben 
meghatározott termékek kivételével – használtcikk-piacon és -vásáron alkalomszerűen értékesítheti. Alkalomszerű a 
havi, legfeljebb két ízben történő értékesítés.12

(4) A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a kistermelő vásáron, piacon kizárólag a 
külön jogszabály szerint meghatározott termékeket értékesítheti, az abban meghatározott feltételek szerint.13

(5) Nemesfémet és az abból  készült  ékszert,  tárgyat,  drágakövet alkalmi (ünnepi) vásáron csak üzlettel  rendelkező 
kereskedő árusíthat nevének, székhelyének, üzlete nevének és címének feltüntetésével.14

4. §

(1) A vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő köteles az értékesítés helyén, a vásárlók számára 
jól  láthatóan és olvashatóan feltüntetni a nevét,  címét,  illetve székhelyét,  telefonszámát,  elektronikus levelezési 
címét, amennyiben azzal rendelkezik.15

(2) Az üzemeltető köteles a vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet végzőkről, bérlőkről naprakész, a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek megfelelő nyilvántartást vezetni, és azt 
a piac területén ellenőrzést végző hatóság felhívására, a hatóság számára bemutatni, illetve hozzáférhetővé tenni.16

III. FEJEZET17

8 Módosította a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.
9 Módosította a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.
10 Módosította a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.
11 Módosította a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.
12 Kiegészítette a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.
13 Kiegészítette a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.
14 Kiegészítette a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.
15 Módosította a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.
16 Módosította a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.
17 A fejezetet hatályon kívül helyezte a 20/2004. (IV.27.) sz. rendelet
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Enying Város Önkormányzatának
vásárai és piacai

5. § 

IV. FEJEZET
Helyfoglalás, helyhasználat, asztalfoglalás

6. §

(1) A vásárokon  és  piacokon az  árusítók  és  szolgáltatók  helyét  –  közegészségügyi  és  állategészségügyi  előírások 
figyelembe vételével – az üzemeltető jelöli ki.18

(2) 19

(3) Valamennyi árusítótól és szolgáltatótól elkülönítetten kell elhelyezni a használtcikket árusítókat.

(4) A vásáron és a  piacon a helyfoglalás  –  a  meghatározott  időre  szóló helyhasználati  és  asztalbérleti  engedéllyel 
rendelkezők kivételével – az érkezés sorrendjében történik.

(5) A helyhasználók a zárást  követő egy órán belül kötelesek az elfoglalt helyet  kiüríteni,  árujukat,  felszerelésüket 
elszállítani és az általuk elfoglalt helyet tisztán elhagyni.

7. §

(1) Napi helyhasználatra a helypénzjegy jogosít. A helypénzjegy másra nem ruházható át. Ha a napi helyhasználatra 
jogosult a számára kijelölt helyet kiürítette, úgy azt az üzemeltető újra kiadhatja.

(2) A napi helyhasználaton kívül határozott időre szóló helyhasználati és asztalbérleti engedély adható. Az engedélyt 
igénybevevő a rendelet  melléklete  szerinti  díjat  köteles kifizetni.  Ha a határozott  időre  szóló helyhasználati  és 
asztalbérleti engedéllyel rendelkező a számára kijelölt helyet 07.00 óráig nem foglalja el, úgy azt az üzemeltető arra 
a napra újra kiadhatja.

(3) A  helyhasználati  és  asztalbérleti  engedély  azonnali  hatállyal  visszavonható,  ha  a  jogosult  az  engedélyben,  a 
rendeletben, illetve a szerződésben előírt feltételeket, szabályokat megszegi, vagy az engedéllyel bármely módon 
visszaél, a helyhasználati, illetve asztalbérleti díjat határidőre nem fizeti meg.

V. FEJEZET
Helypénz, helyhasználati díj, asztalfoglalási díj

8. §

(1) Napi  helyhasználatért  a  helypénzt  az  árusítás  megkezdése  előtt  készpénzben  kell  megfizetni,  az  e  rendelet 
mellékletében meghatározott díjtételek szerint. Helypénzt kell fizetni a vásárra bevitt minden áru és termék, illetve 
az általa elfoglalt terület után. A helypénz megfizetése az üzemeltető által kiadott nyugta vagy számla ellenében 
történik.

(2) A helyhasználati díj kiszámítása szempontjából minden megkezdett m2 egésznek számít.

(3) A helypénzt az árusítási időtartamtól függetlenül az egész napra megállapított díjtétel szerint kell megfizetni.

(4) Helypénzt kell fizetni az árut szállító jármű után is, ha az üzemeltető engedélyével a vásár területén marad vagy az 
áruszállítás járműről történik.

(5) 20

9. §

18 Módosította a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.
19 Hatályon kívül helyezte a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.
20 Hatályon kívül helyezte a 20/2004. (IV.27.) sz. rendelet
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(1) A helyhasználó mindaddig köteles megőrizni, és ellenőrzéskor felmutatni a helypénzjegyét, amíg a vásárt el nem 
hagyja. Ha az árus a helypénzjegyet bármilyen okból felmutatni nem tudja, a szabályszerű díjat ismételten köteles 
megfizetni.

(2) 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.

VI. FEJEZET
Élelmiszer forgalmazására vonatkozó rendelkezések

10. §

(1) A vásárra és piacra csak fogyasztásra alkalmas, jellegének megfelelő és hamisítatlan élelmiszer hozható forgalomba 
a közegészségügyi és járványügyi, az állategészségügyi és élelmezésügyi előírásokban foglaltak szerint.

(2) Az árusok az általuk használt helyet kötelesek tisztán tartani.

VII. FEJEZET
Állatforgalmi és egészségügyi rendelkezések

11. §

(1) Az állatforgalomra az országos rendelkezések az irányadók.

(2) Állatvásáron csak vészmentes helyről hozott, érvényes marhalevéllel rendelkező kifogástalan, füljelzővel (krotália) 
ellátott állat árusítható. Állategészségügyi szempontból kifogásolt állatot a vásár területére bevinni tilos.

(3) Hatósági állatorvos felügyelete mellett lehet az eladásra szánt állatokat a vásár területére beengedni.

(4) Elhullott állat esetén a tulajdonos azonnal köteles a hatósági állatorvost értesíteni. A vásár területéről az állathullát 
eltávolítani csak a hatósági állatorvos engedélyével lehet.

(5) A vásár üzemeltetője köteles a marhalevél-kezelő és a hatósági állatorvos számára irodahelyiséget biztosítani.

(6) A 41/1997. (V. 28.) FM. rendelet vásárok és piacok megtartására vonatkozó paragrafusait maradéktalanul be kell 
tartani.

VIII. FEJEZET
Rendészeti intézkedések

12. §

(1) A piac és vásár területén lévő építményeket, berendezési tárgyakat, felszereléseket, valamint fákat, növényeket és 
útburkolatot  megrongálni  tilos!  A helyhasználó az  általa  okozott  kárért  a  polgári  jog szabályai  szerint  tartozik 
felelősséggel az üzemeltetőnek. Tilos azon bárminemű átalakítás, változtatás az üzemeltető írásbeli hozzájárulása 
nélkül.

(2) Nem eladásra szánt állatot – állati erővel vont jármű kivételével – a vásár területére bevinni tilos.

(3) A  vásár  területén  tilos  a  forgalmat  akadályozni,  a  közlekedési  utakat  eltorlaszolni,  hangoskodni,  mások 
alkudozásaiba beleszólni, azt megzavarni.

(4) Az árusító köteles az ellenőrző személynek, továbbá a statisztikai összeírást végző felírónak az áru származása, 
minősége  és  ára  tekintetében  –  a  valóságnak  megfelelően  –  a  szükséges  felvilágosítást  megadni.  Annak  az 
árusítónak, akire nézve jogszabály előírja az áru eredetének bizonyítására alkalmas okiratot (számla, jegyzék stb.) 
magánál kell  tartani és azt  felszólításra fel  kell  mutatni. Engedély nélküli, illetve a nem kijelölt helyen történő 
árusítás megszüntetésére az üzemeltető a helyszínen azonnali hatállyal intézkedhet.

(5) Az  áru  mérésénél  csak  érvényes  hitelesítésű  mérőeszközök  használhatók.  Bérmérlegelést,  mérlegkölcsönzést 
kizárólag az üzemeltető végezhet.
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(6) A  vásár,  illetőleg  a  piac  területén  tilos  a  szerencsejáték  és  minden  olyan  tevékenység,  amely  az  emberek 
megtévesztésére, félrevezetésére irányul!

(7) Piacok és vásárok területén elhelyezett eligazító és utasítást tartalmazó táblák előírásait mindenki köteles betartani!

(8) A vásártér  területén tüzet  rakni  tilos!  Meleg ételek készítésével  és  forgalomba hozatalával  foglalkozó árusítók 
megfelelő tűzbiztonságot nyújtó tűzhelyet kötelesek használni.

(9) A vásártér  területén egy napnál  hosszabb időtartamra sátrat,  bódét  vagy pavilont  létesíteni  csak az üzemeltető 
engedélyével lehet.

(10) Hálózati elektromos áramot igénylő eszközökhöz, a csak erre a célra az üzemeltető által kiépített áramételi helyről 
szabad áramot vételezni.21

13. §

(1) A vásáron az üzemeltető kitilthatja az árust, ha a figyelmeztetést követően:
a.) nem az üzemeltető által kijelölt helyet foglalja el, illetve nem a szakosításának megfelelő helyen árusít, (6. §),
b.) a vásár rendjét a 12. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével vagy más módon magatartásával zavarja,
c.) a helypénz megfizetését megtagadja.

(2) A kitiltás időtartama 1 hónap, második alkalommal, illetve ezt követően ismételt elkövetés esetén 3 hónap.

14. §

(1) Szabálysértést  követ  el  és  30.000,-Ft-ig  terjedő  pénzbírsággal  sújtható  az,  aki  e  rendeletben  meghatározott 
magatartási  szabályokat,  kötelezettségeket  és  tilalmakat  megszegi,  feltéve,  ha  a  cselekmény  nem  minősül 
bűncselekménynek vagy magasabb szintű jogszabályban meghatározott szabálysértésnek.22

IX. FEJEZET
Záró rendelkezések

15. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet  (a  vásárokról  és  a  piacokról  szóló 55/1995.  (III.  13.)23 Korm. rendelettel  együtt)  a  vásárokon és  a 
piacokon jól látható helyen ki kell függeszteni.

(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben, valamint a 
vásárokról és a piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.24

Enying, 1999. november 24.

Dr. Óvári László Szörfi István
   polgármester      jegyző

21 Kiegészítette a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.
22 Módosította a 20/2004. (IV.27.) sz. rendelet
23 Módosította a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.
24 Kiegészítette a 20/2009. (V. 11.) sz. rendelet.
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Melléklet25

A vásárra és piacra bevitt áruk és az elfoglalt terület után fizetendő díjtételek

I.ÁLLATVÁSÁRON

1.Szarvasmarha és ló felnőtt 50 Ft/db
2.Szarvasmarha és ló növendék 40 Ft/db
3.Szopós borjú és csikó 30 Ft/db
4.Szamár és öszvér 40 Ft/db
5.Sertés 40 Ft/db
6.Süldő 30 Ft/db
7.Malac 20 Ft/db
8.Juh, kecske 15 Ft/db
9.Szopós bárány, kecskegida 15 Ft/db

10.Állatvásáron bentmaradó járművek után fizetendő helypénzek:
-1 tonnától nagyobb tehergépkocsi, vontató pótkocsival    500 Ft
-1 tonna alatti tehergépkocsi és lovas kocsi    300 Ft
-szóló vagy utánfutóval ellátott személygépkocsi és kisgépek pótkocsival    200 Ft
-kézikocsi    100 Ft

II.PIACON

1.Vállalkozási igazolvánnyal, üzleti bejelentéssel rendelkezők, továbbá bármely más címen a piac területén árusítók az 
általuk elfoglalt területért a következő díjakat kötelesek fizetni:

a.)földön: 200 Ft/m2

b.)piaci asztalon 300 Ft/m2

c.)sátorból, lakókocsiból történő árusítás esetén 300 Ft/m2

2.Határozott időre szóló helyhasználati és asztalbérleti engedély egységesen: 6.000 Ft/hó
3.A vásáron és piacon bentmaradó járművek után fizetendő helypénz

-személygépkocsi esetében 400 Ft
-tehergépkocsi esetében 600 Ft

25 Módosította a 28/2008. (XII. 15.) sz. rendelet
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