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MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

28/2008. (XII. 23.) 
R E N D E L E T E: 

 

A vásárokról és a piacokról 

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselı-testületének az 
önkormányzati törvényben foglalt felhatalmazása alapján – Máriapócs 
város közigazgatási területére    kiterjedı   hatállyal   –  a  vásárokról   és   
piacokról   szóló 35/1995./IV. 5./Korm. rendelet alapján a következı 
rendeletet  a l k o t j a:  

 

Az önkormányzati rendelet hatálya 
1.§ 

 

(1)  Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed a Máriapócson 
tartandó: kirakodó vásárra, búcsúvásárra, a helyi kirakodó vásárra, 
az alkalmi (ünnepi) vásárra, a közúti jármővásárra (a továbbiakban: 
vásár), az élelmiszer piacra és a használtcikk (továbbiakban: piac). 

(2) Nem terjed ki az önkormányzati rendelet hatálya az üzleti 
kiárusításra vagy alkalmi árusításra (még akkor sem, ha az eladó 
ezt vásár elnevezéssel szervezi), továbbá az egyedi engedély 
alapján közterületen folytatott árusításra.  

(3) A rendelet szabályait kötelesek betartani, akik a vásáron, piacon 
eladnak, vásárolnak vagy ott bármilyen más tevékenységet 
végeznek. 

 
Vásár-és piac fenntartása 

2.§ 
 

(1) Az e rendeletben megjelölt vásárokat, piacokat Máriapócs Város 
Önkormányzata tartja fenn. A vásárok és piacok üzemeltetése 
rendjének biztosítása, a helypénzek beszedése, a helyfoglalási 
díjak behajtása a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban üzemeltetı) 
feladata. 
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(2) Alkalmi vásárt a jegyzı engedélye alapján lehet tartani. 
 

(3) A fenntartó a piaccal és a vásárral kapcsolatos üzemeltetési 
tevékenységet részben vagy egészben természetes vagy jogi 
személynek vállalkozásba adhatja. 

 

(4) A vállalkozó által üzemeltetett piac, piacrész vonatkozásában a 
bérleti szerzıdésben foglaltak is irányadók. 

 
    Vásárok és piacok ideje és helye, a forgalomba hozható 

árucikkek (állatfajok) köre, illetve a forgalomba  
nem hozható áruk köre 

3. § 
 

(1) Búcsúvásár: a Görög, és Római katolikus egyház által 
meghirdetett, Máriapócsi búcsúk idején, péntek szombat vasárnapi 
napokon tartható. 

 

(2) Közúti jármővásárt minden évben február, március, április, május 
augusztus, szeptember, október hónap utolsó vasárnapján lehet 
tartani, kivétel a búcsú vásárok idıpontja. 

 

(3) Helyi kirakodóvásár kedd, szombat, kivétel a búcsúvásárok 
idıpontja. 

 

(4) Élelmiszer piacos és használtcikk piacos nap: a hét minden napja, 
kivétel a búcsúvásárok idıpontja. 

 

(5) Piac és vásárok helye: 
  a./ Búcsúvásár helye:  

- Pápatér, Kossuth tér, (Templom tér) 
     b./ Helyi állatvásár helye: 

- Pápa tér 
         c./ Helyi kirakodó vásár helye: 

- Kossuth tér, (Templom tér) 
                  d./ Közúti jármővásár: 

- Pápa tér 
e./ Élelmiszer és használtcikk piac helye: 

- Kossuth tér (Templom tér) 
 

(6) Vásáron és piacon az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
és hatósági elıírások megtartásával áru- és termékértékesítés, 
továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönzı, megırzı, mutatványos, 
valamint helyben végezhetı szolgáltató és javítóipari tevékenység 
folytatható. 
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(7) Vásáron és piacon még mőködési engedéllyel  rendelkezı 
üzletben sem hozható forgalomba : 
a./ nemesfém és az abból készült ékszer, drágakı; 
 b./ gyógyszer, gyógyszernek nem minısülı gyógyhatású anyag és 

készítmény, valamint állatgyógyászati készítmény; 
c./ kábítószernek és pszichotrop anyagnak minısülı termék; 
d./ mérgezı és veszélyes anyag; 
e./ látást javító szemüveg, kontaktlencse; 
f./ polgári használatra szolgáló kézi lıfegyver, lıszer, gáz- és 

riasztófegyver, légfegyver, robbanó- és robbantószer (ideértve a 
petárdát is), gázspray; 

g./ „A” és „B” tőzveszélyességi osztályba sorolt anyag; 
h./ kulturális javak; 
i./ védett vagy fokozottan védett, valamint nemzetközi egyezmény 

hatálya alá tartozó növény-, illetve állatfaj egyede, egyedének 
része, illetve származéka, preparátuma; 

 j./ olyan termékek vagy hulladékok, amelyek forgalomba hozatala 
elızetes vagy egyéb engedélyhez kötött, vagy amelyek 
forgalomba hozatala jogszabályba ütközik. 

 

(8) Vásáron és piacon, csak mőködési engedéllyel  rendelkezı 
üzletben hozhatók forgalomba az alábbi termékek : 
a./ főszerpaprika-ırlemény 
b./ a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 

különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény szerint 
meghatározott jövedéki termék; 

c./   növényvédı szer 
d./ barlangi   képzıdmény,  illetve  szakmai  tudományos 

szempontból kiemelkedı jelentıségő ásványi társulás, 
ısmaradvány; 

e./ gázüzemő készülék és alkatrészei, valamint elektromos 
hálózatról  üzemeltethetı, illetve hálózati csatlakozási 
lehetıséggel rendelkezı termék (berendezés, gép, készülék, 
eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hozható 
alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezetı részek) 

 

(9) A vásárokon, piacokon forgalomba hozható árucikkek (állatfajok)  
köre: 

 Búcsúvásár 
           Kegytárgy, a búcsúval kapcsolatos könyv, kiadvány, fénykép, 

levelezılap, játék, emléktárgy, bazáráru, élı és mővirág, 
mézeskalács, édesipari termék, népi és iparmővészeti termékek, 
továbbá a kialakult szokások szerint búcsúvásáron árusítható 
egyéb termék, mutatványos tevékenység.  
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  Közúti járm ővásár 
  Gépjármővek (személygépkocsi, motorkerékpár, tehergépkocsi, 

autóbusz), mezıgazdasági vontató, lassú jármő, pótkocsi, 
segédmotoros kerékpár, állati erıvel vont jármő. 

  Helyi kirakodó vásár 
  Bármely áru a forgalomba hozatalra vonatkozó rendelkezések  

megtartásával. 
  Alkalmi (ünnepi) vásár 

A kirakodóvásáron általában árusított cikkek és az alkalomhoz 
vagy ünnephez kapcsolódó jellegzetes árucikkek. A vásár egy, 
vagy több árucikkre (állatfajra) korlátozva is tartható. 

  Élelmiszerpiac 
Élelmiszer, nyers élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, élı baromfi, 
nyúl, hal és más ehetı víziállat, élı és mővirág, mezıgazdasági 
termék, karácsonyi fenyıfa, virágföld. (Állati eredető) nyers 
élelmiszer, élelmiszer nyersanyag, lıtt vad, vágott baromfi, nyúl, 
hal és más ehetı víziállat csak üzlethelyiségben és rendszeres 
hatósági állatorvosi felügyelet mellett árusítható. 

  Használtcikk-piac 
Használt cikk (anyag). Új termék nem értékesíthetı. 
Használt cikk: az eredeti célra még rendeltetésszerően 
használható újraértékesített, termék. Nem tekinthetı használt 
terméknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, az élvezeti cikk, az 
importált nemesfém termék és drágakı, továbbá a változatlan 
(kijavított) állapotban már nem értékesíthetı nemesfém termék és 
drágakı. 

(10) A vásár és a piac területén létesített üzlet mőködésére, az annak 
üzletkörébe tartozó áruk forgalmazására – ideértve a jövedéki 
termékek árusítását is – a vonatkozó jogszabályok az irányadók. 

(11) A vásári és piaci árusítás során meg kell tartani az elárusító-
helyre, az    árusítást végzı személyre és az árusított termékekre, 
állatokra vonatkozó kereskedelmi, közegészségügyi, élelmezés-
egészségügyi, köztisztasági, valamint állategészségügyi 
elıírásokat. 

Árusítási id ık 
4. § 

 

(1) Nyári id ıszakban : április 1-tıl szeptember 30-ig 
Helyi kirakodó vásár: kedd, szombat:      05.00-12.00 óráig 
Élelmiszer és használtcikk piac: kedd, szombat: 05.00-12.00 óráig 
Téli id ıszakban : október 1-tıl március 31-ig 
Helyi kirakodó vásár: kedd, szombat      06.00-12.00 óráig. 
Élelmiszer és használtcikk piac: kedd, szombat: 06.00-12.00 óráig. 
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Búcsúvásár egész évben:  
Háromnapos búcsú esetén:  
Péntek 12.00-tól – vasárnap 15.00 óráig. 
Kétnapos búcsú esetén:  
Szombat 06.00-tól vasárnap 15.00 óráig. 
Egynapos búcsú esetén: Vasárnap 06.00-tól – 15.00 óráig. 

(2) A piacon, vásáron az árusok, az árusítási idı megkezdésétıl 
foglalhatják el helyüket érkezési sorrendben. A piac; illetve helyi 
vásár kezdés után 2 órával el nem foglalt, hely más részére az 
adott napon kiadható. 

 

Árusításra jogosultak 
5.§ 

 

(1) Vásáron és piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági 
Térség valamely tagállamában rendelkezik lakóhellyel vagy 
székhellyel. Vásáron és piacon gazdálkodó szervezet, alapítvány, 
társadalmi szervezet, mezıgazdasági termelı, népmővész, népi 
iparmővész, iparmővész, képzımővész és fotómővész, valamint – 
az (5) bekezdésben foglaltak szerint – magánszemély árusíthat. 

 
(2) Búcsú vásáron csak az árusíthat, aki a Máriapócs Város 

Önkormányzat képviselı testületének a közterületek használatáról 
szóló 19/2006. (XII.22.) rendeletében meghatározott közterület 
használati engedéllyel rendelkezik. 

 
(3) A mezıgazdasági ıstermelıi igazolvánnyal rendelkezı személy 

kizárólag 
a./ a saját gazdaságában elıállított zöldséget, gyümölcsöt, virágot, 
b./ a  saját  gazdaságban  elıállított mezıgazdasági termékekbıl 

származó, nem hıkezelt, savanyított terméket, 
c./ mézet  (lépes mézet),  saját  tenyésztéső, neveléső állattól 

származó tejet, tejterméket, tojást, valamint darabolás nélkül 
vágott és belezett baromfit, továbbá sertéshúsból elıállított 
füstölt húst, étkezési szalonnát, olvasztott étkezési zsírt 
árusíthat, az élelmiszerek elıállítására és forgalmazására 
vonatkozó külön jogszabály szerint. 

 

(4) Gomba csak akkor árusítható, ha a piaci gombaárusítás 
ellenırzésére és árusítási engedély kiadására a piac területén a 
teljes nyitvatartási idı alatt szakellenır mőködik. 

 

(5) A népmővész, a népi iparmővész, az iparmővész, a képzımővész 
és fotómővész a saját elıállítású alkotásait árusíthatja. 
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(6) Az egyéni vállalkozónak, illetve mezıgazdasági kistermelınek 
nem minısülı – az Európai Gazdasági Térség valamely 
tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezı – egyéb 
magánszemély a tulajdonát képezı vagyontárgyakat a 
kirakodóvásáron és használtcikk piacon alkalomszerően 
értékesítheti. A vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkezı 
magánszemély üzletszerő kereskedelmet nem folytathat, 
továbbeladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet. 

 
(7) E rendelet nem érinti azoknak a jogszabályoknak a rendelkezéseit, 

amelyek az egyes termékek értékesítéséhez külön feltételeket 
állapítanak meg. 

 

(8) Az árusok a piactérnek, helyi kirakodóvásár térnek, búcsú 
vásártérnek csak az egyes cikkek és állatfajok részére kijelölt 
helyén árusíthatnak. 

 
Helyhasználat, helypénz 

6. § 
 

(1) Az árusok a szakosított piac, illetve helyi vásártérnek a 
polgármesteri hivatal által kijelölt részén foglalhatják el árusító 
helyüket.  kijelölt hely önkényesen nem változtatható meg, nem 
cserélhetı el. Az árusítás céljából felvitt termények, termékek, 
állatok és egyéb árucikkek és az azokat szállító jármővek, 
valamint a szolgáltató tevékenység céljából elfoglalt hely után 
helypénzt, Máriapócs Város Önkormányzat Képvisel ı-
testületének 19/2006.(XII.22.) rendeletben közterület 
használatra kötelezetteknek, közterület használati díjat kell fizetni. 
 

(2) A helypénz 200 Ft+ ÁFA/m2/nap , a közterület használati díj 
mértékét Máriapócs Város Önkormányzat Képvisel ı-
testületének 19/2006. (XII. 22.) rendelet  2 számú melléklete 
tartalmazza. 

 

(3) A négyzetméterenként, vagy folyóméterenként fizetendı díj 
szempontjából minden megkezdett négyzetméter, vagy folyóméter 
egésznek számít. 

 

(4) A helypénz, közterület használati díjszedéssel megbízott személy 
a beszedett díj összegérıl köteles készpénzfizetési számlát adni. 
Az árus köteles a kapott számlát mindaddig megırizni, amíg a 
piac, vásár területén árusít, az ellenırzés végzésére jogosult 
személynek köteles felhívásra felmutatni. Ha a számlát bármilyen 
okból felmutatni nem tudja, a díjat köteles újból megfizetni. 
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(5) Tilos a  díjszedést bármilyen módon meghiúsítani. 

- árut eldugni, vagy más áruhoz rakni, 
- a megfizetett területnél nagyobb területet elfoglalni, 
- az elfoglalt területrıl fizetés nélkül eltávozni. 
 

(6) Ha a kiadott árusítóhely megüresedett, úgy az üzemeltetı azt 
másnak is kiadhatja. Ilyen esetben függetlenül a helyhasználat 
idıtartamától, az egész napra megállapított helypénzdíjat kell 
megfizetni. 

 

(7) A helypénz és közterület használati díj az árusító hely árus általi 
elfoglalásakor kerülnek megfizetésre, az elfoglalt terület mértéke 
szerint. 

 
Élelmiszer forgalmazására vonatkozó rendelkezések 

7. § 
 

(1) Élelmiszert  csak  a kijelölt helyen,  asztalon  lehet  árusítani,   
földesáru, asztal  hiányában ládából, kosárból, zsákból is 
árusítható. 

     (2) Az  árusító  helyen  csak  jó minıségő, fogyasztásra alkalmas, 
jellegének      megfelelı áru hozható forgalomba. 

(3) Mezıgazdasági kistermelı sertéshúsból elıállított füstölt húst, 
étkezési szalonnát és olvasztott étkezési zsírt abban az esetben 
hozhat piaci forgalomba, ha a készítmény kedvezı eredményő 
húsvizsgálaton átesett állatból származik és azt a kistermelı                
3 hónapig érvényes hatósági állatorvosi igazolással tanúsítja. 

(4) Mezıgazdasági kistermelı saját termeléső tejet és tejterméket 
piacon csak nyers állapotban, állatorvosi igazolás birtokában 
hozhat forgalomba, amely alapján a tejet termelı állomány 
egészséges, illetve a tej termelésre, kezelésére vonatkozó 
élelmiszerhigiéniai elıírásokat megtartották és a forgalomba hozott 
tej érzékszervi elváltozást nem mutat. 

(5) Az engedélyezett állati eredető élelmiszerek árusításához 
szükséges állatorvosi igazolások hiánya esetén a forgalmazott 
élelmiszert tiltott módon forgalmazottnak kell minısíteni. 

(6) Az árusok a felhozott növényt, növényi terméket és szaporító 
anyagokat az ellenırzésre jogosult személy kérésére kötelesek 
bemutatni és az elıírt igazolást felmutatni (pl. permetezési napló). 
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A vásár, illetve piac rendjének biztosítása 
8. § 

 

(1) A piacon, illetve a vásártereken lévı építményeket, árusító 
asztalokat, kerékpártárolókat, fákat megrongálni, vagy helyükrıl 
eltávolítani tilos! 

 

(2) Állatot a piac és vásár élelmiszert árusító területére bevinni és ott 
elhelyezni tilos! 

 

(3) Az árusító sátrakat, pavilonokat, asztalokat, göngyölegeket és az 
árukat úgy kell elhelyezni, hogy azok a szabad közlekedést ne 
akadályozzák. A piac, helyi kirakodóvásár területén árusító 
pavilon csak építési engedéllyel, jogszabályi tilalom alá nem esı 
tevékenységek céljára létesíthetı. A pavilonok elhelyezését a 
jegyzı engedélyezi a piactér, helyi kirakodóvásár pavilonok 
számára kijelölt részén a kérelmek benyújtásának sorrendjében, a 
biztosított terület beteltéig. 

 

(4) Az élelmiszerpiac, helyi kirakodóvásár élelmiszert árusító 
területére árusítás céljából kézikocsit, kerékpárt csak arra az idıre 
szabad bevinni és benntartani, amíg az árut le-, illetve felrakják. 
Az állat- és terményárusító helyre, kivéve a kerékpárt, csak az 
árut szállító jármő hajthat be. 

 

(5) Az árusító köteles a piackezelınek, ellenırnek, valamint a 
statisztikai adatgyőjtınek az áru mennyiségérıl, minıségérıl, 
áráról és származásáról a felvilágosítást megadni és a bizonyító 
okiratot kérésre felmutatni. 

 

(6) A vásár, illetve piactérre csak a vásári és piaci tevékenységgel 
kapcsolatos szállítást végzı jármővek hajthatnak be. Más 
jármővek behajtása, átmenı forgalma tilos! 

 

(7) A piachoz, helyi kirakodóvásár-térhez nem tartozó sátrakat és 
asztalokat a piac, vásár területérıl a piac, helyi kirakodóvásár 
bejezésekor el kell távolítani. Az állandó árusítóhelyeket (bérelt) 
amennyiben azok zárhatók, le kell zárni. Az el nem adott árut, az 
árusítási idı befejeztével a piac, vásár területérıl el kell szállítani. 
 

(8) A piac és a vásár területén tüzet gyújtani csak megfelelı 
tőzbiztonságot nyújtó helyen, a meleg ételek készítésére és 
forgalmazására létrehozott üzletben, továbbá irodákban, 
melegedıkben szabad. 

 

(9) Ezen rendeletet, valamint a helypénz és közterület-használati díj 
mértékét a vásár- és piactéren jól látható helyen ki kell 
függeszteni. 
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Közegészségügyi, köztisztasági rendelkezések 
9. § 

 

(1) A piacfelügyelınek a piactér és a helyi kirakodóvásár tér állandó 
tisztaságáról gondoskodni kell. A seprést pormentesen kell 
végezni, az összegyőjtött szemetet el kell szállítani. A takarítás 
alkalmával gondoskodni kell az árusító asztalok letisztításáról, 
azok felületét szükség szerint lúgos fertıtlenítıszeres (1-2 %) 
oldattal tisztára kell súrolni. 

(2) A helyhasználó árus köteles az árusító helyet a közegészségügyi 
rendelkezéseknek megfelelıen tisztán tartani, minden szemetet, 
állati és növényi hulladékot az árusítás végeztével összegyőjteni 
és a kihelyezett szemétgyőjtıbe elhelyezni. 

(3) A piac, helyi kirakodóvásár területén, beleértve a közlekedésre 
fenntartott helyeket is, tilos gyümölcshulladékot, magot, zöldséget 
elszórni, vagy az árusító területet bármely módon beszennyezni. 

(4) Az elhullott állatot a piac, illetve vásár területérıl azonnal el kell 
távolítani. Eltávolításáról a tulajdonosnak kell gondoskodni. 

(5) Közvetlen fogyasztásra szolgáló élelmiszert a szennyezıdések 
megakadályozása érdekében üveglappal, tiszta vászonnal, 
celofánnal, vagy tüllel letakarva szabad árusítani. 

(6) Tejet, tejfölt, túrót tartalmazó edényhez, mérıkanálhoz a vevınek 
nyúlnia nem szabad. A vevınek ízlelésre átadott árut az áru közé 
visszatenni tilos! 

 
Piacok, vásárok ellen ırzése, hatóságok 

10. § 
 

(1) A vásárokkal és piacokkal kapcsolatos I. fokú hatósági feladatokat 
a jegyzı látja el. 

(2) A vásárok és piacok rendjét, a forgalomba hozott termékeket, 
valamint a jogszabályokban foglaltak megtartását a jegyzı, a 
jegyzı által megbízott személy, a piacfelügyelı, az ellenırzésre 
jogosult más hatóságok, valamint tagjaik tekintetében a területi 
gazdasági kamarák végzik. 
A hatósági ellenırzésre – eltérı szabályozás hiányában – az 
államigazgatási eljárásról szóló törvény szabályait kell alkalmazni. 

(3) A vásárok, piacok üzemeltetıje a vásár, illetve piac 
befogadóképességének határáig, mindazok számára lehetıvé 
teszi a vásári (piaci) árusítást, akik részére azt a jogszabály 
megengedi, továbbá érvényt szerez a vásárokról és a piacokról 
szóló Kormány rendeletben meghatározott elıírásoknak és 
tilalmaknak, valamint folyamatosan ellenırzi a vásár, illetve a piac 
rendjét. 
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Vegyes rendelkezések 
11. § 

 
 

(1) A piac és vásár területén engedéllyel létesített építmények 
(árusító pavilonok) tekintetében az önkormányzatot elıvásárlási 
jog illeti meg. 

(2) A helyhasználó a piac és vásár területén az általa okozott kárért a  
polgári jog szabályai szerint tartozik felelısséggel. 

 
Szabálysértési rendelkezések 

12. § 
 

(1) Szabálysértést követ el, és az 1999. évi LXIX. Tv. 79. §-ban 
meghatározott 100.000,- Ft ig terjed ı pénzbírsággal sújtható, 
aki a 35/1995. (IV.5.) Korm.     rendelet, valamint  59/1999. (XI. 
26.) EüM rendelet szabályait megszegi. 

 
Hatálybalépés 

13. § 
 

(1) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

(2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 
21/2006.(XII.22.) rendelet hatályát veszti. 

 
       M á r i a p ó c s, 2008. december 15. 
 

 P a l ó c z y  Lajosné s.k.           K i s s  Bél a s.k. 
     polgármester                   jegyz ı 
                     
                  T a m á s  László s.k.   K u l a n d a  Ferenc s.k. 
      jkv. hitelesít ı               jkv. hitelesít ı 

 
  A másolat hiteles: Szabolcsi Ildikó leíró. 
 
 

Kihirdetési záradék: 
E rendeletet 2008. december 23.-án kihirdettem. 
 

M á r i a p ó c s, 2008. december 23. 
 
 

K i s s  Béla 
     jegyzı 


