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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.  •  +36-28/500-666  • polgarmester@aszod.hu 
 

 

Előterjesztés 

a piac működéséről szóló  14/2019 (VI.21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére a Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 

koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a 

veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.   

 

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendes decemberi ülését 

-hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére 

-   nem hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés  tekintetében tervezek döntést hozni.  

Annak érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztést 

közzéteszem. 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A hatályos rendeletünk minden jövedéki termék forgalmazását, árusítását kizárja a piacon.  

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 

5. §  (3)  bekezdése azonban az ilyen termék árusítást is lehetővé teszi:   szeszes ital vásáron, 

piacon a jövedéki adóról szóló törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett 

árusítható.  A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény ( továbbiakban: Jöt.) 70. § (3)  

bekezdése határozza meg az árusítható termékeket:  Sört, csendes és habzóbort, egyéb csendes 

és habzó erjesztett italt, köztes alkoholterméket és alkoholterméket jövedéki kiskereskedő a 

kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály szerinti alkalmi 

rendezvényen, a kereskedelemről szóló törvény szerinti közterületi értékesítés keretében, 

vásáron vagy piacon akkor forgalmazhat, ha az állami adó- és vámhatóságnak - a végrehajtási 

rendeletben meghatározott adattartalommal - az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 3 

munkanappal bejelentést tesz. 

A Jöt. alkalmazásában a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a 
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köztes alkoholtermék és az alkoholtermék adóztatására vonatkozóan 

1. alkoholtermék: 

a) a 2204 10 11-2206 00 89 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma 

meghaladja a 22 térfogatszázalékot, 

b) a 2207 10 00-2208 90 99 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma 

meghaladja az 1,2 térfogatszázalékot, 

c) a 2207 10 00-2208 90 99 KN-kód szerinti terméket oldott vagy oldatlan állapotban tartalmazó 

olyan termék, amely nem tartozik az a) és b) pontban meghatározott KN-kódok alá és tényleges 

alkoholtartalma meghaladja az 1,2 térfogatszázalékot; 

11.  egyéb habzó erjesztett ital: - a habzóbor kivételével - a 2204 10 11-2204 21 09, 2204 22 

10, 2204 29 10, 2205 10 10-2205 90 90, 2206 00 31-2206 00 39 KN-kód szerinti olyan termék, 

amely dróttal, szalaggal vagy más módon rögzített, gomba formájú dugóval lezárt palackban 

van, vagy benne a 20 °C-on oldott állapotban jelen lévő szén-dioxid által előidézett túlnyomás 

3 bar vagy annál nagyobb, és tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de 

legfeljebb 13 térfogatszázalék, vagy tényleges alkoholtartalma 13 térfogatszázaléknál több, de 

legfeljebb 15 térfogatszázalék, feltéve, hogy utóbbi esetben a végtermékben található alkohol 

teljes mértékben erjedésből származik; 

13. habzóbor: a 2204 10 11-2204 21 09, 2204 22 10, 2204 29 10, 2205 10 10-2205 90 90 KN-

kód szerinti olyan termék, amely dróttal, szalaggal vagy más módon rögzített, gomba formájú 

dugóval lezárt palackban van, vagy benne a 20 °C-on oldott állapotban jelen lévő szén-dioxid 

által előidézett túlnyomás 3 bar vagy annál nagyobb, és tényleges alkoholtartalma 1,2 

térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék, feltéve, hogy a végtermékben 

található alkohol teljes mértékben erjedésből származik; 

18. köztes alkoholtermék: - a sör, a csendes és habzóbor, valamint az egyéb csendes és habzó 

erjesztett ital kivételével - a 2204 10 11-2206 00 89 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek 

tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 22 térfogatszázalék; 

Fentiek alapján a helyi rendeletet a magasabb rendű jogszabályokkal hozzuk összhangba. 

 

RÉSZTELES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

Pontosítja, milyen jövedéki termékek  nem árusíthatók a piacon, és amik  árusíthatók, azok 

milyen szabályok szerint hozhatók forgalomba. 

 

2. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

Aszód, 2020. december 4. 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

polgármester 

Látta: 

 

Dr. Ballagó Katalin  

jegyző 
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Aszód Város Polgármesterének   

35/2020. (XII. 07.)  rendelete   

a piac működéséről szóló  14/2019 (VI.21.)önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. 

cikk (2) bekezdésében rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 14. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. 

(III.13.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a helyi piac működéséről és üzemeltetéséről a 

következőket rendeli el: 

 

1. § (1)  Aszód Város képviselő testületének a piac működéséről szóló 14/2019. (VI.21.) 

önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 5. § g) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(Vásáron és piacon nem hozható forgalomba:) 

 

„g) jövedéki termék, kivéve az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben és a jövedéki adóról szóló 

2016. évi LXVIII. törvényben meghatározott termékek. 

 

(2) A Rendelet 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6)  A vásár, piac területén létesített üzlet és elárusítóhelyek működésére, az üzletkörbe tartozó 

áruk forgalmazására, - ideértve a jövedéki termékek árusítását is – a vonatkozó jogszabályok 

az irányadók.” 

 

2. §  Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 

napon hatályát veszti.  

 

Aszód, 2020. december 07. 

 

 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs       Dr. Ballagó Katalin 

polgármester        jegyző 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § ) 

 

 

Rendelet-tervezet címe: Aszód Város Polgármesterének.../2020.  (…..) önkormányzati  rendelete  a piac működéséről szóló  14/2019 (VI.21.)önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív terheket 

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendeletmódosítással 

pontosításra kerül a jövedéki 

termékek árusítása. 

Többlet kiadást a rendelet 

elfogadása nem jelent. 

Nincsenek. 

 

 

Nincs.  Nincs. 

A rendelet megalkotása 

szükséges, mert: 

A jogalkotásról szóló 2012. évi CXXX. törvény V. fejezet 21-22. §-ai előírják a jogszabályok folyamatos felülvizsgálatát. 

A rendelet megalkotásának 

elmaradása esetén várható 

következmények: 

A rendelet módosítással lehetővé válik, hogy a jövedéki szabályok szerint kézműves termékek is árusíthatók legyenek. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:  

biztosított biztosított  biztosított  biztosított   


