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Aszód Város Önkormányzat 12/1995.(IX.13.) sz. 
r e n d e l e t e  

a vásár- és piactartásról

Aszód Város Önkormányzata 35/1995. (IV.5.) Korm. sz. rendeletben foglaltak alapján a vásár- és piactartás jogosult
ságának feltételeire a következőket rendeli:

A rendelet hatálya
1.1.

(1) A rendelet hatálya kiterjed:
Aszód Város közigazgatási területén megtartott:
a) országos állat és kirakodó vásárra, alkalmi (ünnepi) vásárra (a továbbiakban: vásár),
b) élelmiszer nagy piacra (a továbbiakban: piac)
c) heti kirakodóvásár (a továbbiakban: vásár)

(2) A rendelet szabályait mindenki köteles megtartani, aki a piacon, vásáron elad, vásárol, vagy ott egyéb enge
délyhez kötött tevékenységet végez.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az üzleti kiárusításra, vagy ezzel egy tekintet alá eső alkalmi árusításra még 
akkor sem, ha az eladó ezt vásár elnevezéssel szervezi, továbbá az egyedi engedély (jogosítvány) alapján 
közterületen folytatott árusításra.

Vásár- és piactartás
2.§ .

(1) Vásár és piac jelen rendelet alapján tartható, amennyiben a vásár illetve piac rendezője, fenntartója a nyilván- 
tartásbavételről szóló jogerős határozattal rendelkezik.

(2) Országos állat- és kirakodó vásári árusítás helye: Pesti u. - Galga patak, szeszfőzdéi behajtóút által bezárt 
közterület.

(3) Piaci árusítás helye: Aszód, Kondoros tér.
(4) Heti kirakodóvásár helye: Aszód, Kondoros tér.
(5) A vásár helyét, időpontját és jellegét a helyben szokásos módon úgy kell közzétenni, illetőleg az érintett 

hatóságokat úgy kell értesíteni, hogy arról a mezőgazdasági kistermelő, egyéni vállalkozó, devizajogszabály 
alapján belföldinek minősülő magánszemély, a vásárlók, valamint az érintett hatóságok kellő időben értesül
hessenek.

Piac és vásár ideje
3 .  §.

(1 Országos állat- és kirakodó vásárt február, március, április, május, augusztus, október, november hónap har
madik hetének szombati napján kell tartani.

(2) Piacot, illetve heti vásárt április 1-től szeptember 30-ig minden héten szombati napokon 5-10 óráig.
Október 1-től március 31-ig szombati napokon 6-10 óráig kell tartani.

(3) Az elmaradt országos állat- és kirakodó vásár pótlólagos megtartása (pótvásár) tekintetében később, a pótvásár 
napját megelőzően kell intézkedni úgy, hogy arról az érintettek megfelelő időben szerezzenek tudomást (14 nap).

Vásári és piaci árusítás feltételei
4 .  §.

(1) Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki a devizajogszabályok szempontjából belföldinek minősül. Vásáron és 
piacon gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő, népművész, népi ipar
művész, képzőművész és fotóművész árusíthat.

(2) Aki a termék forgalomba hozatalára egyébként jogosult, és a piactéren határozott, illetve határozatlan 
időre szóló helyhasználati engedélye van.

(3) Vásáron és piacon áru és termékértékesítés, vendéglátóipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint hely
ben végezhető szolgáltató és javító tevékenység folytatható, az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezések, 
hatósági és közegészségügyi előírások megtartásával.

(4) Vásártéren, illetőleg piactéren állandó telephellyel illetőleg a Polgármesteri Hivatal eseti engedélyével ren
delkező kereskedésben (vendéglátó egységben) forgalomba hozható, a kereskedő szakmájának, üzletköréhez
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tartozó termék, függetlenül a vásár, illetve a piac jellegétől.
(5) A vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező magánszemély üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem foly

tathat, továbbeladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet.
(6) Használt cikket az hozhat forgalomba, aki arra jogosult, és a piacon árusítóhelye van. Kizárólag használt tár

gyait magánszemély is forgalomba hozhatja, alkalomszerűen.
(7) A vásár, illetve a piac rendjéről, a kiszabható pótdíj mértékéről, a fenntartó jól látható helyen tájékoztatja az 

árusokat és vásárlókat.

Piacon és vásáron forgalmazható áruk
5 .  §.

(1) A mezőgazdasági kistermelő kizárólag: a maga termelte zöldséget, gyümölcsöt, 
a maga termelte mezőgazdasági termékből előállított:
nem hőkezelt savanyított terméket 
aszalt gyümölcsöt, 
mézet (lépesmézet) 
virágot,
saját tenyésztésű, nevelésű állattól származó:
tejet, tejterméket,
tojást,
mezőgazdasági termékből előállított 
nyers élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, 
lőtt vad, vágott baromfi, nyúl, hal és
más ehető viziállat csak üzlethelyiségben és rendszeres hatósági állatorvosi felügyelet mellett 
árusítható.

(2) Gomba csak akkor árusítható, ha a piaci gombaárusítás ellenőrzésére és az árusítási engedély kiadására a piac 
területén a teljes nyitvatartási idő alatt szakellenőr működik.

(3) Népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész és fotóművész a saját előállítású alkotásait 
árusíthatja.

(4) Egyéb magánszemély (egyéni vállalkozó, ill. mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, a devizajogszabá
lyok szempontjából belföldinek tekintendő) a tulajdonát képező vagyontárgyakat a kirakodóvásáron alkalom
szerűen (havonta legfeljebb kétszer) értékesítheti.

(5) Vásáron és piacon nem hozható forgalomba:
a) nemesfém, az abból készült ékszer, drágakő,
b) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, valamint állatgyógyászati 

készítmény.
c) Kábítószernek és pszichotrop anyagnak minősülő termék,
d) mérgező és veszélyes anyag,
e) látást javító szemüveg,
f) fegyver, lőszer, robbanó és robbantószer (ideértve a petárdákat is) gázspray,
g) „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, motorbenzin, gázolaj és háztartási tüzelőolaj,
h) muzeális emlék,
i) védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény- illetve állatfaj 

egyede, egyedének része, illetve származéka, preparátuma,
j) barlangi képződmény, illetve szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi fásulás, 

ősmaradvány,
k) olyan termék, vagy hulladék, amelynek forgalomba hozatala előzetes vagy egyéb engedélyhez kötött, s ez 

az engedély nem áll rendelkezésre, vagy amelynek forgalomba hozatala jogszabályba ütközik,
l) a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény 

hatálya alá tartozó jövedéki termék, kivéve ha annak forgalmazásáról jövedéki engedéllyel rendelkező 
kereskedő üzletben végzi.

Helyfoglalás
6.  § .

(1) Vásáron és piacon az árukat, illetőleg a szolgáltatók helyét a helypénzkezelő jelöli ki. Állatot csak fajonként 
külön elkülönítve lehet elhelyezni.

(2) Vásáron és piacon a használt cikkeket árusítókat a többi áruktól elkülönítve kell elhelyezni.
(3) Országos állat- és kirakodó vásáron a helyfoglalás érkezés sorrendjében történik.
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(4) Piacon a termelő, illetve kereskedő részére az igények és lehetőségek alapján állandó piaci hely biztosítható, 
amennyiben minőségileg megfelelő terméket hoznak forgalomba.

(5) Állandó piaci hely biztosítása esetén a piac kezdési időpontjától számított 1 órán belül el nem foglalt hely más
nak kiadható.

Helypénz
7.§.

(1) A piac és vásárra elárusításra felvitt árukat szállító járművek után, illetőleg az elfoglalt terület alapján az l.sz. 
mellékletben megszabott helypénzdíj megfizetése kötelező.

(2) Helypénz csak a ténylegesen elfoglalt terület nagysága után fizetendő. A fizetendő díj szempontjából minden 
megkezdett vagy fm egésznek számít.
Állatok után a helypénzt a felhajtott állatok fajtája és száma után kell megállapítani.

(3) A helypénzkezelő a befizetett helypénznek megfelelő értékű sorszámmal, dátummal ellátott helypénzjegyet 
köteles adni, melyet az eladó köteles a piac, vásár végéig megőrizni, és azt ellenőrzésnél felmutatni. A 
kereskedő kérésére készpénzfizetési számlát ad.
a) Ha az árus a fizetést követően kapott helypénzjegyet bármilyen okból felmutatni nem tudja, a hely- 

foglalási díjat újra meg kell fizetnie,
b) A helyhasználó a kijelölt helyet engedély nélkül nem változtathatja meg, a piac területén máshol nem 

árusíthat és árut, göngyöleget máshol nem rakhat le.
c) A piacon, vásáron elhelyezett áru megszerzése, kezelése és tárolása a helyhasználó feladata.
(4) A helypénztkezelő a vásár, illetve piac megtartását követő első munkanapon köteles a beszedett összegről 

a GAMESZ ügyintézőjének elszámolni.

A vásár és piac fenntartásának feltételei
8.1.

(1) A vásáron és piacon az árusítással kapcsolatos összes hatósági, vám, tűzrendészeti, közlekedésrendészeti, 
élelmiszerhigiéniai, fogyasztóvédelmi, állategészségügyi szabályokat be kell tartani.

(2) A helyhasználó köteles az árusító helyet a közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelően tisztán tartani. 
Minden szemetet, állati és növényi hulladékot az árusító a kijelölt szemétgyűjtőbe köteles elhelyezni.

(3) Az árusító helyen kizárólag hitelesített mérleget, súlyt, vagy egyéb mérőeszközt lehet használni.
(4) A vásár- és piac létesítése, áthelyezése, helyének, jellegének és időpontjának megváltoztatása és megszün

tetése előtt a mindenkor hatályban lévő jogszabályban rögzítettek alapján a települési önkormányzat döntése 
alapján jegyzői nyilvántartásbavétellel történik.

(5) Ha a vásár rendezője, piac fenntartója az adott területen a vásár, ill. piacfenntartási tevékenységét megszün
teti, köteles gondoskodni a terület eredeti környezeti állapotának visszaállításáról.

Hatóságok
9 . §.

(1) A vásár rendezőjét, a piac fenntartóját a jegyző veszi nyilvántartásba.
(2) A vásárok és piacok rendjét, a forgalomba hozott termékeket, a jogszabályban foglaltak megtartását a 

35/1995.(IV.5) Korm. sz. rendelet 7.-ában rögzített hatóságok ellenőrzik.
(3) A vásárrendező vásárjegyzéket készít a naptári évben tartandó összes vásárról, típus és időpont meghatározásá

val, azt megküldi az első vásárt megelőző 60 nappal az országos vásárnaptár összeállítása és közzététele 
céljából: az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumnak; tájékoztatásul: az illetékes Rendőrkapitányságnak, 
Vámhivatalnak.

(4) A vásárjegyzékben szereplő vásár elmaradásáról, a pótvásár időpontjáról, valamint alkalmi (ünnepi) vásár 
tartásának engedélyezéséről, időben írásban - tájékoztatja az illetékes szerveket a közzététel érdekében.

(5) Gondoskodik a vásárok tartásának helyben szokásos módon történő meghirdetéséről.

Vegyes rendelkezések
10.  § .

(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, szabálysértést követ el, és 10.000.- 
Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 5.. (4), 6.. (1), (7), (8), 7.. (1), 8.. (1), (2), (3), bekezdésében 
foglalt rendelkezéseket megszegi, kijátssza, illetve azok megszegésében, kijátszásában közreműködik.

(2) Vásáron, illetve piacon nem árusíthat 2 évig:
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- akit a vásár, illetve a piactartás rendjének megsértése vagy veszélyeztetése a kereskedés gyakorlásával vagy a 
fogyasztók megkárosításával összefüggő bűncselekményért elítéltek, vagy szabálysértésért 2 éven belül három 
alkalommal megbüntettek.

l l .§ .

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A kihirdetéssel egyidejűleg hatályát veszti Aszód Város Önkormányzat 14/1991.(VIII.27.) ÖR.sz. rendelete.

Aszód, 1995.................

Bagyin József sk. Kissné Kulybus Gizella sk.
polgármester jegyző

Aszód Város Önkormányzat 12/1995. (IX.13.) sz. 
r e n d e l e t é n e k  

1. sz. melléklete

A  vásári, piaci helypénzdíj összegének megállapításáról

Állatok után darahonként:
1. Ló, szarvasmarha 2 éven felül 220 Ft/db
2. Csikó, borjú 2 éves korig és szamár 110 Ft/db
3. Sertés 100 kg-on felül 35 Ft/db
4. Sertés 50-100 kg-ig 25 Ft/db
5. Malac 50 kg-ig, juh, kecske, bárány, gida 25 Ft/db
6. Liba, pulyka 6 Ft/db
7. Egyéb felnőtt baromfi, nyúl, apró vad 6 Ft/db
8. Csirke, (rántani való 1-1,5 kg) 6 Ft/db
9. Kisliba, kiskacsa, kispulyka, előnevelt csirke, galamb 6 Ft/db
10. Napos csibe 1 Ft/db

Ömlesztett áruk:
11. Járműről történő árusítás m2-ként 20 Ft/m2
(járműről árusítás esetén a járművekre megállapított
15-18. sz. díjtétel szerinti díjat is fel kell számítani!)
12. Ömlesztett áruk földről, asztalról, sátorból történő
árusítás esetén, az elfoglalt terület után m2-ként 35 Ft/m2
13. Felépített asztalról történő árusítás 50 Ft/hely
14. Felépített asztal bérleti díja 200 Ft/hó/hely

Járművek helyfoglalási díja az üzem eltető által kijelölt helyen:
15. Teherkocsi, vontató 110 Ft/db
16. Személykocsi 35 Ft/db
17. Motorkerékpár (oldalkocsis) egyéb teherszállító eszköz
(kézikocsi, személygépkocsi utánfutó) 25 Ft/db
18. Lovaskocsi 60 Ft/db

Egyéb:
19. Köszörűsök, vésnök stb.
20. Körhintások, lövészek, egyéb mutatványosok 
sátrai után maként
21. Gyorsfényképész sátra után m2-ként
22. Kereskedő, pecsenyesütő, italmérő, cukrász stb. 
sátra után m2-ként

25 Ft/m2

25 Ft/m2 
25 Ft/m2

30 Ft/m2


