
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (IV. 1.) 

 önkormányzati rendelete a vásárok és a piacok rendjéről 
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vásárokról, a piacokról, és a 
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 1.  Általános rendelkezések 

   
 

1.§ Nagykőrös Város közigazgatási területén vásárt és piacot Nagykőrös Város 
Önkormányzat  mint fenntartó és üzemeltető (továbbiakban: üzemeltető) rendez, és tart 
fenn. 

2.§  (1) A rendelet hatálya kiterjed vásáron és piacon értékesítő tevékenységet 
folytatókra és vásárlókra. 

(2) Megrendezendő piacok és vásárok típusai: 
a) Szolnoki út végén lévő vásártér területén (hrsz.: 0247.) országos állat- és kirakodó 

vásár, besorolása szerint alkalmi vásár  
b) Kálvin tér területén (hrsz.: 3074, valamint a 3393/5, 3393/7. hrsz.-ú területek Kálvin 

téri térrészei) a bekerített piacon zöldség-gyümölcs piac, élelmiszer piac, virágpiac, a 
bekerített piac területén kívül heti vásár, baromfi piac, ruházati és iparcikk piac, használtcikk 
piac, gabona, termény, takarmány és tűzifa piac, besorolása szerint állandó piac. 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: 
a) A város különböző pontjain táblával megjelölt közterületen zöldség-, gyümölcs- és 

virágértékesítésre engedélyezett kistermelő árusító helyekre. 
b) Az üzletek árusítására még akkor sem, ha azt vásár elnevezéssel szervezik. 

3.§ (1) A vásárokon és piacokon, tekintettel a vásárokról, a piacokról, és a 
bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletre (továbbiakban: Korm. 
rendelet), az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások megtartásával 
áru, és termékértékesítés, továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, 
valamint helyben végezhető szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható. 

(2) Az üzemeltető a vásáron és piacon kereskedelmi tevékenységet végzőkről a Korm. 
rendelet 7. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilvántartást vezetni. 

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetéséhez kereskedelmi tevékenységet végző 
köteles üzemeltető részére adatot szolgáltatni, és a nyilvántartásban szereplő adatokban 
bekövetkező változást üzemeltető részére haladéktalanul bejelenteni. 
 

 2. Árusítás ideje és rendje 
 

4.§ (1) A vásárok nyitva tartásának rendjét a vásár forgatókönyvét képező vásári rend 
megállapítása elnevezésű dokumentumban minden vásárt megelőzően a polgármester 
állapítja meg. 

(2) Piac nyitva tartásának rendje: 
a) Téli nyitvatartás: november 1-től április 30-ig  
 aa) Hétfő:  szünnap 
 ab)Kedd és péntek: 6-16 óra 



 ac) Szerda, csütörtök, szombat: 7-12 óra 
 ad) Vasárnap 6-12 óra 
b) Nyári nyitva tartás: május 1-től október 31-ig: 
 ba) Hétfő: szünnap 
 bb) Kedd és péntek: 5-16 óra 
 bc)  Szerda, csütörtök, szombat: 6-12 óra 
 bd) Vasárnap: 5-12 óra 

(3) A piacon és a vásárokon állandó helybérlettel rendelkező árusok leghamarabb a 
nyitást megelőzően egy órával, legkésőbb a nyitástól számított egy órán belül foglalhatják el 
bérletes helyüket.  

(4) A piac nyitásától, vásár kezdésétől számított egy órán túl érkező árus, asztalbérlő 
bérelt helyét nem követelheti, csak a még található üres helyet foglalhatja el. 

(5) Amennyiben a hetipiac fizetett munkaszüneti napra esik, akkor a megelőző vagy az 
utána következő munkanapon lehet azt megtartani, melynek időpontját legalább egy héttel 
korábban a piac hirdetőtábláján közzé kell tenni. 

(6) Országos állat- és kirakodó vásár minden év március és december első, április, május, 
június, július, augusztus, szeptember, október utolsó vasárnapján kerül megrendezésre, ettől 
eltérő vásárnap kitűzéséhez indokolt esetben a képviselő-testület jóváhagyását kell kérni. 
 

3. Árusításra jogosultak 

 
5.§ (1) Az árusok a szakosított piactéren csak az árusított cikkek - vagy azok többsége – 

szerint kijelölt részen helyezkedhetnek el az alábbiak szerint: 
a) Bekerített piac fősora: Zöldség–, gyümölcs kiskereskedelem, dísznövény 

kiskereskedelem, zöldség és dísznövény őstermelők. 
b) Bekerített piac kőasztal sorok: őstermelői elárusítás zöldség-, és dísznövény 

termékekre 
c) Irodaépület mellett található pavilon: tej- és tejtermék árusítás, állati eredetű 

élelmiszerek.  
d) Irodaépülettel szemben lévő fémasztal: gyűjtött gomba árusítás.  
e) Bekerített piac mellett: iparcikk, melegkonyhai készítmény. 
f) Külső piaci rész: használt cikk, iparcikk árusítás, nagypiaci árusítás. 
(2) Árusok elhelyezése a vásártér területén: 
a) állatvásártereken az állatféleségek árusítása kizárólag az állategészségügyi hatóság 

által előírt módon lehetséges. 
b) Csomagolatlan élelmiszer árusítása az úgynevezett pecsenyesoron – 10-es sor – 

lehetséges. 
c) zöldség-gyümölcs árusítás: a Kocséri úti főbejárattal szemben, az autóparkolóban 

történhet. 
d) a főbejárattól balra – Hármas utca -  a kézműves árusok részére fenntartott hely.  
(3) A rendelkezésre álló terület nagyságától függően – szükség szerint – az igényeltnél 

kisebb hely is megállapítható, az árusítás korlátozható. 

 
4. Helyhasználat, a helyhasználat díja 

 
6.§ A vásáron és a piacon az árusítás céljára elfoglalt terület után, valamint az árusító 

helyiségek, pavilonok elhelyezésére szolgáló terület után díjat kell fizetni.  
7.§ (1) A díjak fajtái: 
a) Helypénz: A vásáron és piacon az áru, valamint az áru bemutatását, értékesítését 

szolgáló jármű, ideiglenes felépítmény, árusítás helyén tárolt gépjármű által ténylegesen 
elfoglalt hely után, természetes mértékegység alapján megállapított díj. Amennyiben a 



helypénz megfizetése az 1. mellékletben foglaltak szerint folyóméter alapján történik, úgy a 
fizetendő díj maximum 3 m-es kipakolási mélységig értendő. Amennyiben az adott terület 
elhelyezkedése alapján ennél nagyobb kipakolási mélység is lehetséges, és ezt az elárusító 
igénybe veszi, úgy a helypénzt minden megkezdett 3 m-es kipakolási mélység után 
ismételten meg kell fizetni. 

b) Területbérleti díj piacon:  
ba) az állandósított helyiségek vagy pavilonok, által elfoglalt terület után havonta 

fizetendő díj, a területbérleti díj megfizetésén felül a bérlőt – a bérelt terület nagyságára 
vonatkozóan – helypénz megfizetésének kötelezettsége nem terheli. 

bb) Területbérleti díj nem állandósított elárusító helyek, vagy építmények esetében: 
megfizetett díj a helyfenntartás díja. A területbérleti díj csak a helyfenntartást biztosítja, és 
nem mentesít a helypénz megfizetése alól. 

bc) Asztalbérleti díj: a piacon lévő elárusító asztalok bérletéért megfizetett díj, mely 
magában foglalja a terület bérletét is. Az asztalbérleti díj megfizetése csak a helyfenntartást 
biztosítja, és nem mentesít a helypénz megfizetése alól.  

c) Területbérleti díj vásáron: A vásári pavilonok, elárusító asztalok, vagy egyéb elárusító 
helyek területbérleti díja, melynek megfizetése csak az elfoglalt hely helyfenntartási díja 
tárgy év május 1-től következő év április 30-ig terjedő időszakra, és nem mentesít e rendelet 
6.§. (1) bekezdés a) pontjában foglalt helypénz megfizetése alól. 

(2)  A megfizetett összegről a megbízott helypénzszedő sorszámmal ellátott 
helypénzjegyet, vagy készpénzfizetési számlát köteles adni, melyet az árus – mindaddig, 
még a helyét elfoglalva tartja – köteles megőrizni és az ellenőrzésre jogosult személy kérésére 
felmutatni.  

(3) A helypénzjegy másra nem ruházható át.  
(4) Az elveszett helypénzjegy csak újabb megvásárlásával pótolható. 
(5) A négyzetméterenként, vagy folyóméterenként fizetendő helypénz, díj 

szempontjából minden megkezdett négyzetméter, vagy méter egésznek számít.  
8.§  (1) Az árusítás jellegétől függően a helyhasználat határozott idejű és eseti. 
a) A határozott idejű helyhasználat piacon: A határozott idejű helyhasználat 

meghatározott időre, Nagykőrös Város Önkormányzat a mindenkor hatályos 
Vagyonrendeletében foglaltak figyelembe vételével kell kötni, a határozott idejű 
helyhasználat után megfizetendő bérleti díjat a bérlő köteles bérbeadó által kibocsátott 
számla alapján tárgy hó 5. napjáig bérbeadó részére megfizetni, ennek elmaradása esetén a 
bérleti szerződés bérlő részéről azonnali hatállyal felmondható. 

b) Határozott idejű helyhasználat vásáron: A határozott idejű helyhasználat tárgy év 
május 1-től rá következő év április 30-ig biztosítja a helyfenntartást a vásárnaptárban előre 
meghirdetett vásári napokon, a bérleti díj beszedése bérbe adó által kibocsátott készpénz 
fizetési számlával történik tárgy év áprilisi vásárától kezdődően. Amennyiben a terület 
bérlője a határozott idő lejártáig nem gondoskodik az ezt követő időszakra esedékes bérleti 
díj megfizetéséről, úgy az általa bérelt hely tárgy év május 1-től új bérlő részére bérleti díj 
megfizetése ellenében kijelölhető. 

c) Eseti helyhasználat után helyhasználati díjat nem, csak az 1. mellékletben 
megállapított helypénzt kell megfizetni. 

(2) A beszedett és befizetett díjak elszámolására Nagykőrös Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal piac-vásár pénzkezelési szabályzata vonatkozik. 

(3) Az alkalmazandó díjtételeket az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megállapítani. 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Egyéb rendelkezések 
 

9.§ (1) A helyhasználat alatt minden árus köteles az elfoglalt területet tisztán tartani, a 
helyhasználat megszüntetésekor köteles a helyet üresen, tisztán és sértetlen állapotban 
elhagyni. 

(2) Az árusítás befejezése után a bérleményen kívül hagyott árut, göngyöleget kizárólag 
az üzemeltető engedélyével lehet a vásár- vagy piactéren hagyni, mely esetben annak 
őrzéséről az áru, göngyöleg tulajdonosának a kötelessége gondoskodni.  

(3) A piacon üzleti árusító hellyel, vagy egyéb bérleménnyel rendelkezők abban az 
esetben, ha a bérelt területen kívül is árusítanak, vagy más célból helyet foglalnak el, ezért a 
területért is díjat kötelesek fizetni. 
 

 

6. Az áruk forgalmazására vonatkozó rendelkezések 
 

10.§ (1) A vásár- és piactér igénybevétele során maradéktalanul be kell tartani a 
vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, 
tűzrendészeti és köztisztasági jogszabályokban foglalt előírásokat. 

(2) Az árusok a felhozott terményt, növényt, és állatot, ideértve a növényi eredetű 
terméket, szaporító anyagot, állati eredetű terméket, hatósági ellenőrzésre az előírt 
igazolásokkal együtt az ellenőrzésre jogosult részére, annak kérésére, kötelesek bemutatni.  

(3) Az állatok vizsgálatához, azok megfékezését, rögzítését a felhajtó köteles elvégezni. 

(4) Gyűjtött gomba csak a mindenkor hatályos rendelkezések alapján elvégzett 
gombavizsgálat megtörténtét követően hozható forgalomba a bekerített piac arra kijelölt 
területén hetipiaci napokon: kedd, péntek és vasárnap. 
 
 

 7. Hivatalos mérlegelések 
 

11.§ (1) A Kustár utcában 10 tonnás, a piac területén tizedes mérleg üzemel. 
(2) A mérlegelés igénybevételéért az 1. mellékletben megállapított díjat kell fizetni. 
(3) A mérlegelésről minden esetben sorszámmal ellátott bizonylatot és a mérlegeltető 

kérésének megfelelően igény szerint mázsálási bárcát kell adni. 
 
 

8. Rendészeti intézkedések 
 

12.§ (1) A piac- és vásártéren lévő építményeket, ideértve az árusító asztalokat és 
berendezési tárgyakat megrongálni, bepiszkolni, helyéről eltávolítani tilos. 

(2) Az árut úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza. 
(3) A piac területére kerékpáron beszállított árut le kell pakolni, és a kerékpárt 

haladéktalanul ki kell vinni, az erre kijelölt helyen el kell helyezni. 
(4) A piactér árufeltöltő útjára és a kirakodóvásártér-rész területére csak áruszállítás 

céljából lehet behajtani, legkésőbb a piac és vásár nyitását követő egy órán belül. 
(5) A jármű vásártéren, vagy a piac erre alkalmas helyein történő elhelyezése esetén az 1. 

mellékletben megállapított díjat meg kell fizetni. 
(6) Az árusító köteles a helypénzszedőknek, piacfelügyelőnek, valamint a statisztikai 

adatgyűjtőnek az áru mennyisége és ára tekintetében a szükséges felvilágosítást megadni. 
(7) A piacon és vásártéren lármázni és botrányt okozni tilos. 
(8) A piac területén pavilon ideiglenes vagy állandó jelleggel történő felállításához vagy 

működési engedély megadásához előzetesen be kell szerezni az üzemeltető hozzájárulását. 
 



9. Vegyes rendelkezések 
 

13.§  (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Korm. rendelet az irányadó. 
(2) Aki e rendelet 11. §-ban foglalt rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el, és  

a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX tv. 16. § (2) bekezdése értelmében 50,000.- Ft-ig 

terjedő pénzbírsággal sújtható, ebben az esetben a szabálysértés elkövetőjével szemben 
a jegyző jár el. 

(3) A szabálysértés tetten ért elkövetőjét a rendőrhatóság és Nagykőrös Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal helyszíni bírságolási jogkörrel felruházott 
köztisztviselője helyszíni bírsággal sújthatja. 

  
10. Záró rendelkezések 

 
13.§  Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. 

        14.§ (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 
Önkormányzatának a vásárok és piacok rendjéről szóló 10/2002. (III.29) ÖT. sz. rendelete. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 
Önkormányzat vásárok és piacok rendjéről szóló többször módosított 10/2002. (III.29.) ÖT. 
sz. rendelet módosításáról szóló 34/2009. (XII.18.) ÖT. sz. rendelete.  

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 
Önkormányzat vásárok és piacok rendjéről szóló többször módosított 10/2002. (III.29.) ÖT. 
sz. rendelet módosításáról szóló 19/2009. (V.1.) ÖT. sz. rendelete.  

(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 
Önkormányzat vásárok és piacok rendjéről szóló többször módosított 10/2002. (III.29.) ÖT. 
sz. rendelet módosításáról szóló 6/2009. (II.16.) ÖT. sz. rendelete.  

(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 
Önkormányzat vásárok és piacok rendjéről szóló 6/2009. (II.16.) ÖT. sz. rendelettel 
módosított 10/2002. (III.29.) ÖT. sz. rendelet módosításáról szóló 33/2008. (IX.26.) ÖT. sz. 
rendelete.  

(6) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 
Önkormányzat vásárok és piacok rendjéről szóló 10/2002. (III.29.) ÖT. sz. rendelettel 
módosított 6/2007. (II.16.) ÖT. sz. rendelete 

15.§ A rendelet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek megfelel. 

 
Nagykőrös, 2011. március 31. 
 
 
 
 
 Dr. Czira Szabolcs  Dr. Nyíkos Sára 
 polgármester  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  Melléklet a 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez 
Az árak megkezdett mértékegységenként értendők, és 20 % ÁFÁ-t tartalmaznak! 

 ÁLLATOK 

Sorszám A 

Árumegnevezés 

B 

Díjtételek 

1. Ló 2 éven felül db-onként 500.-Ft 

2. Szarvasmarha 6 hónapon felül db-onként 500.-Ft 

3. Csikó, szamár, öszvér 2 éven aluli db-onként 400.-Ft 

4. Borjú (6 hónapon aluli), tenyész sertés, hízott sertés db-onként 250.-Ft 

5. Süldő, sertés, juh, kecske db-onként 200.-Ft 

6. Bárány, gida, választási malac db-onként  150.-Ft 

7. Vágó baromfi (liba, pulyka, kacsa, tyúkféle, gyöngyös) 100.- Ft/pár 

 

8. 

a.) Előnevelt baromfi és fürj db-onként 15.-Ft 

b.) Napos baromfi  db-onként 5.-Ft 

9. a.) Galamb 10 db-onként, nyúl és tengerimalac db-onként 100.-Ft 

b.)  Egyéb díszállat (pl.: kutya, görény,  stb.) db-onként 200.-Ft 

10. Tyúktojás 25 db-onként 15.-Ft 

11. Egyéb tojás 10 db-onként 15.-Ft 

12. Tejhaszon árusítás az árusítással elfoglalt terület minden megkezdett 

métere után  

300.-Ft 

13. Gomba 14. és 15. pont szerint - 

14. Minden megkezdett méter után asztalon és földön a bekerített piac 

területén 

200.-Ft 

15. Amennyiben az árusításra kirakott termék fél méteren elfér, úgy a 

helypénz: 

120.-Ft 

  

16. 

Gabonafélék és őrlemények, szemes és hántolt takarmányok, lucerna, 

dara, stb. megkezdett 100 kg-onként 

 

100.-Ft 

17. Gumós kabakos, tök, dinnye, vetőburgonya 100 kg-onként kocsiról árulva 

+ a jármű helyfoglalási díja 

 

200.-Ft 

18.  Szálastakarmány és zöldtakarmány tűzifa, rőzse, seprű, seprűvessző, stb. 

kocsiról megkezdett 100 kg-onként + a kocsi helyfoglalási díja kocsinként 

200.-Ft 

 19. Iparosok, kereskedők sátrai szakmára való tekintet nélkül naponta m-

enként  vásáron: 

 

 

 

250.-Ft 

 

20. Iparosok, kereskedők sátrai szakmára való tekintet nélkül naponta piacon 

m-enként R. 6. §. 1) bek értelmében 

 

250.-Ft 

21. Használt cikk árusítás (nem kereskedők) földön és saját asztalon naponta 

m-enként 

 

250.-Ft 

22 „Bolhapiac” asztalon és földön m-enként 

 

250.-Ft 

23. Használt motorkerékpár vásáron és piacon  db-onként   

200.-Ft 

24.  Használt kerékpár vásáron és piacon db-onként  100.-Ft 

25. Használt személygépkocsi, egyéb jármű és utánfutó vásáron és piacon db-

onként 

400.-Ft 

 

26. Fenyőfa árusítás naponta m-enként 250.-Ft 

27. a) Árudák (állandósított) által elfoglalt terület havonta m²-enként 1000.-Ft 

27.  b) Áruda előtti terület m2-enként, havonta 900.-Ft 

28. a) Italmérés, vendéglátó ipari tevékenység által elfoglalt terület m2-enként 

havonta 

1500.-Ft 

28.  b) Áruda előtti terület m2-enként havonta 1000.-Ft 

29. a) Fedetlen piaci árus asztalokon sorközben (havonta)  m-enként   

 

600.-Ft 

b) Fedett piaci árus asztalon havonta m–enként (betonasztal), valamint 

fedett és fedetlen sarokasztal  

700.-Ft 

30. Fedett árus asztalon a fősoron m-enként havonta 900.-Ft 

31. Termelői bérlet kereskedő soron (bekerített piac főutcáján) havonta m-

enként  

 

900.-Ft 

32. Helyfenntartás a piac egyéb területén m-enként (a bérlet az állandó 

helyet biztosítja a felhozott áru után a helypénz kötelező) 

 

900.-Ft 

33.  Alkalmi árusítások (pl. Május 1. és Karácsony)  

sátoronként  m-enként 

 

1000.-Ft 



34.  Ipari soron helyfenntartás  

Ft/ m/hó 

 

1300.-Ft 

35. Vetőburgonya, dinnye helyfenntartás  

 

5000.-Ft 

 

36. 

a) 

 

 

Tehergépkocsi, kisteher-gépkocsi, vontató, pótkocsi piac- és vásár  

 

 

600.-Ft 

 

b) Kamion 2000.-Ft 

37. Személygépkocsi, oldalkocsis motorkerékpár, munkagép db-onként 300.-Ft 

38.  Személygépkocsi utánfutó db-onként 150.-Ft 

39.  Lovas kocsi db-onként 300.-Ft 

40. Motorkerékpár, kézi kocsi, talicska, kordély, kerékpár a piacon belül db-

onként (amennyiben az a piac megszokott működését nem zavarja) 

 

200.-Ft 

 41.  Mutatványosok, gyorsfényképész sátrai naponta m² (és a jármű díja)  

65.-Ft 

42. Cirkusz és egyéb szórakoztatóipari tevékenység a vásártér területén m² 

naponta 

20.-Ft 

43. Vásártéri helyfenntartás évi 9 vásáron 

Folyóméterenként (Április 1-től következő év március 31-ig megtartandó 

vásárokra) 

 

1800.-Ft 

 44. 2 tonna alatt mérésenként 300.-Ft 

45. 2 tonna felett mérésenként 400.-Ft 

46. Vásártéri mérlegen mérésenként 200.-Ft 

47. Piactéri tizedes mérlegen mérésenként 50.-FT 

48. 

 

Parkolási díj parkolóban vásárokon alkalmanként személyautó 

vonatkozásában 

 

300.-Ft 

Parkolási díj parkolóban vásárokon alkalmanként kistehergépjármű 

vonatkozásában 

600,00 Ft 

 

49. a.) WC használat vásáron 80.-Ft 

b.)  

WC használat  piacon 

50.-Ft 

50.  Kerékpárőrzés piac-vásár kijelölt helyén db-onként 50.-Ft 

51.  

Piaci mérlegkölcsönzés, napi db 

100.-Ft 

52. a.) Elektromos áram biztosítása piacon és vásár főbejárati részén alkalmanként 
(amennyiben csatlakozási pont biztosított) 

600.-Ft 

b.) Elektromos áram biztosítása a vásártér csomagolatlan élelmiszert árusító során 
bármely tevékenységhez árusító helyenként 1 x 16 A-ig 

2500.-Ft 

 


