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A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 
szóló  

55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet és 
a BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT a 

vásárokról, a piacokról szóló szabályzatának egységes 
szerkezetbe foglalt szövege 

 
 

(A Kormányrendelet szövege vastag betűvel szedett,  
a vékony betűvel szedett rész a szabályzat szövege.) 

  



A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés 
h) és l) pontjában, valamint az 5. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltak tekintetében a 
rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

(1) E rendelet hatálya a Magyarország területén rendezett, illetve tartott 
vásárokra, piacokra és üzemeltetett bevásárlóközpontokra, valamint a vásárokon, a 
piacokon és a bevásárlóközpontokban folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed 
ki. Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, karácsonyi és 
szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző 20 
napban folytatott kereskedelmi tevékenység. 

 
Sz.1. E szabályzat hatálya kiterjed a BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. 
(továbbiakban: Zrt.) által üzemeltetett és rendezett vásárokra, piacokra. 

 
(2) E rendelet alkalmazásában 
a) vásár, piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a 

továbbiakban: Kertv.) meghatározott értékesítési forma, értékesítési hely; 
b) alkalmi (ünnepi) vásár: ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez 

kapcsolódó alkalomszerű - legfeljebb 20 napig, indokolt esetben 30 napig tartható - 
vásár; 

c) állandó vásár, illetve piac: a b) pontban meghatározott időtartamot meghaladó 
ideig működő értékesítési forma, értékesítési hely, ideértve az ugyanazon helyszínen, 
nyitva tartása szerint csak meghatározott napokon és meghatározott időben, de 
rendszeresen működő vásárt, piacot is, ide nem értve a nagybani piaci tevékenységet; 

d) használtcikk-vásár, illetve -piac: olyan helyi jellegű, általában időszaki 
értékesítési hely, ahol az eredeti célra még rendeltetésszerűen használható terméket 
(használt cikk) árusítanak; 

e) fenntartó: a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpont helyszínéül szolgáló terület, 
ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a vásáron, piacon, 
illetve a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a 
helyhasználatot biztosítja, és aki a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpontban 
kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási 
tevékenység folytatásáért felelős; 

f) üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a vásár, piac, illetve a 
bevásárlóközpont vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat 
ellátó személy, aki a fenntartó nevében eljárni jogosult; 

g) állatvásár: olyan időszaki értékesítési hely - ideértve az állatbörzét és az 
állatárverést is -, ahol nem kizárólag egy állattartási helyről származó élő állatot - ide 
nem értve a fogyasztási célra szánt halat és más hasznos vízi állatot - árusítanak; 

h) helyi termelői piac: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott fogalom. 
(3) Nem kell alkalmazni a helyi termelői piacok esetében a 2. § (3) és (4) bekezdését, 

a 7. §-t, valamint a 8. § (2) és (3) bekezdését. 
  



 
Sz. 2.  A Zrt. által üzemeltetett piacok helyét, jellegét és nyitva tartását az 1. számú 
melléklet tartalmazza. 

Sz. 3.  A Zrt. csak a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által kijelölt 
területeket veheti igénybe piac és vásár tartására. 

 
2. § 

 (1) Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a 
településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely vásár 
rendezése, helyi termelői piac működése céljából területhasználati hozzájárulással 
rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített 
termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a 
jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, 
élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, 
kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint 
rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését 
biztosító hulladéktárolókkal. 

(2) Az üzemeltetőnek a vásár, piac, illetve bevásárlóközpont működése idején, a 
vásár, piac, illetve bevásárlóközpont helyszínén rendelkeznie kell a vásár, piac, illetve 
a bevásárlóközpont üzemeltetésére való jogosultságot igazoló irattal, 
dokumentumokkal vagy ezen iratok, dokumentumok másolatával. Amennyiben az 
eredeti iratok, dokumentumok a helyszínen nem állnak rendelkezésre, az üzemeltető 
köteles az eredeti iratokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző hatóság felhívására 
öt napon belül bemutatni. 

 (3) Az egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű vásár, piac, 
bevásárlóközpont, továbbá a szabadtéren tartott vásár, piac esetében, amennyiben az 
egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt várhatóan meghaladja, a vásár, piac, 
bevásárlóközpont üzemeltetője köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, 
anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére 
vonatkozó biztonsági tervet készíteni. Ha a vásár, piac biztonságát veszély fenyegeti, 
az üzemeltető a vásár, piac működését felfüggeszti. 

(4) A biztonsági terv tartalmazza: 
a) a vásár, piac, bevásárlóközpont helyszínének baleset, elemi csapás, közveszéllyel 

fenyegetés, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét; 
b) szabadtéri vásár, piac esetén az időjárás változásának folyamatos nyomon 

követésének kötelezettségét. 
 

3. § 
 

4. § 
 (1) A Kormány 
a) a b) pontban meghatározottak kivételével e rendelet, a Kertv. 6/A. §-ának (1) és 

(2) bekezdése és - a helyi termelői piacokra vonatkozó rendelkezések kivételével - 6/G. 
§ c) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) 
bekezdése tekintetében kereskedelmi hatóságként, továbbá a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) tekintetében a szolgáltatás felügyeletét 
ellátó hatóságként a kistérségekről szóló külön jogszabályban meghatározott 



kistérség székhelye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét 
(a továbbiakban: kistérségi jegyző), 

b) a 4/B. §-ban foglaltak tekintetében és a helyi termelői piacokkal összefüggésben 
e rendelet, a Kertv. 6/A. § (3) bekezdése és - a helyi termelői piacokra vonatkozó 
rendelkezések tekintetében - 6/G. § c) pontja, valamint e rendelkezésekkel 
összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében kereskedelmi 
hatóságként, továbbá a Szolgtv. tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó 
hatóságként a helyi termelői piac helye szerint illetékes települési önkormányzat, 
Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét (a továbbiakban: települési jegyző) 
jelöli ki. 

(2) A vásár vagy a piac üzemeltetését - a helyi termelői piacok kivételével - a vásár 
vagy piac helye szerint illetékes kistérségi jegyző engedélyezi. 

(3) A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelemben - a Szolgtv.-ben 
meghatározottakon túl - meg kell jelölni, illetve csatolni kell:16 

a) a fenntartó nevét, címét, illetve székhelyét, elektronikus levelezési címét, 
amennyiben azzal rendelkezik; 

b) a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi számát vagy cégjegyzékszámát, 
illetve a bírósági nyilvántartásba vételi számát; 

c) az üzemeltető nevét, címét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal 
rendelkezik; 

d) a vásár, piac elnevezését, (szak)jellegét; 
e) a vásár, piac címét, helyrajzi számát; 
f) a vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét, méretarányos 

helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem 
árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti 
meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -feltöltési útvonalak 
kijelölésével; 

g) a területhasználatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap 
kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a 
haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló 
okirattal együtt; 

h) a vásár rendezésének, piac tartásának időpontját, időtartamát, illetve a vásár, 
piac napi/heti nyitvatartási idejét; 

i) a vásár, piac működésének rendjét; 
j)19 élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, 

illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező 
nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén a megyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság), illetve növény- és 
talajvédelmi igazgatósága részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot 
biztosít. 

(4) A kistérségi jegyző a (3) bekezdés g) pontjában foglaltak igazolásához szükséges 
tulajdoni lapot az illetékes földhivatal megkeresése útján vagy a számítógépes 
ingatlan-nyilvántartási rendszer használatával hivatalból szerzi be. A Kormány a 
vásár és piac engedélyezésére irányuló eljárásban21 

a) a közegészségügyi követelményének való megfelelés kérdésében fővárosi és 
megyei kormányhivatal kistérségi, fővárosi kerületi népegészségügyi intézetét, 

b) az élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi követelményeknek való megfelelés 
kérdésében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot 
szakhatóságként jelöli ki. 



(5) Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje tizenöt nap. A kistérségi jegyző 
az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, a piacot és annak fenntartóját 
nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános. A kistérségi jegyző a nyilvántartást 
az önkormányzat honlapján - amennyiben azzal az önkormányzat rendelkezik - 
közzéteszi. 

(6) A kistérségi jegyző által a vásárokról és piacokról vezetett nyilvántartás - a 
Szolgtv.-ben meghatározott adatokon túl - tartalmazza:26 

a) az engedély kiadása és a nyilvántartásba vétel időpontját; 
b) az engedély és a nyilvántartás sorszámát; 
c) a fenntartó által a kérelemben a (3) bekezdés a)-c) pontja alapján megadott 

adatokat; 
d)-e)  
f) a vásár, piac elnevezését, (szak)jellegét; 
g) a vásár, piac címét; 
h) a vásár rendezésének, piac tartásának időpontját, időtartamát, illetve a vásár, 

piac napi/heti nyitvatartási idejét; 
i) a vásár, piac alapterületét, a vásár, piac számára kijelölt területet és a kijelölt 

árusítóhelyek számát; 
j) a szakhatóságok hozzájárulásában foglalt feltételeket, korlátozást; 
k) az ellenőrző hatóságoknak a vásár, piac működését érintő intézkedéseit; 
l) a nyilvántartásból való törlés tényét, annak időpontját. 
(7) A (6) bekezdés c)-i) pontjában foglalt adatokban történő változásról a fenntartó 

köteles a kistérségi jegyzőt haladéktalanul értesíteni. A jegyző a változást a 
nyilvántartásba bejegyzi. 

(8) A (3) bekezdésben felsorolt adatok és dokumentumok, valamint a (7) 
bekezdésben foglalt értesítés elektronikus úton is benyújthatók. 

4/A. § (1) A fenntartónak a bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentése - a 
Szolgtv.-ben meghatározottakon túl - tartalmazza: 

a) a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben 
azzal rendelkezik, 

b) a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartási számát vagy 
bírósági nyilvántartásba vételi számát, 

c) az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben 
azzal rendelkezik, 

d) a bevásárlóközpont elnevezését, 
e) a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát, 
f) a területhasználatának jogcímét, 
g) a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét, továbbá 
h) az üzletek, más árusítóhelyek számát. 
(2) A kistérségi jegyző a bevásárlóközpontot nyilvántartásba veszi. 
(3) A kistérségi jegyző által a bejelentés alapján vezetett nyilvántartás - a Szolgtv.-

ben meghatározott adatokon túl - tartalmazza: 
a) a fenntartó által a bejelentésben az (1) bekezdés a)-c) pontja alapján megadott 

adatokat, 
b) a bevásárlóközpont elnevezését, 
c) a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát, 
d) a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét, 
e) az üzletek, illetve más árusítóhelyek számát. 
(4) A kistérségi jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a 

nyilvántartási számmal együtt megküldi 



a) a fogyasztóvédelmi hatóságnak, 
b) a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és 

munkaügyi szakigazgatási szervének, 
c) az illetékes rendőrkapitányságnak. 
(5) A bevásárlóközpont fenntartója a bejelentés (1) bekezdés szerinti adataiban 

bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a kistérségi jegyzőnek. 
(6) A kistérségi jegyző a bejelentett adatok változásának a nyilvántartásba történő 

bejegyzéséről haladéktalanul tájékoztatja a (4) bekezdésben megjelölteket. 
4/B. § (1) A helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándékot a fenntartónak a 

piac helye szerint illetékes települési jegyzőnél kell bejelentenie. 
(2) A fenntartónak a helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló bejelentése - a 

Szolgtv.-ben meghatározottakon túl - tartalmazza: 
a) a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben 

azzal rendelkezik, 
b) a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, vagy 

bírósági nyilvántartásba vételi számát, 
c) az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, 
d) elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik, 
e) a helyi termelői piac címét, helyrajzi számát, 
f) a területhasználatának jogcímét, 
g) a piac nyitva tartási idejét. 
(3) A települési jegyző a helyi termelői piacot nyilvántartásba veszi. A települési 

jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános. A jegyző a nyilvántartást az 
önkormányzat honlapján - amennyiben azzal az önkormányzat rendelkezik - 
közzéteszi. 

(4) A települési jegyző által a bejelentés alapján vezetett nyilvántartás - a Szolgtv.-
ben meghatározott adatokon túl - tartalmazza a fenntartó által a (2) bekezdés alapján 
megadott adatokat. 

(5) A települési jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a 
nyilvántartási számmal együtt megküldi: 

a) a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi, fővárosi kerületi 
népegészségügyi intézetének, 

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságának, valamint növény- és talajvédelmi 
igazgatóságának, 

c) a fővárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségének, 
d) a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalnak, 
e) az illetékes rendőrkapitányságnak és 
f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. 
(6) A helyi termelői piac fenntartója a (2) bekezdésben meghatározott adatokban 

bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a települési jegyzőnek. 
A települési jegyző a változást a nyilvántartásba bejegyzi. 

4/C. § (1) Ha a helyi termelői piac üzemeltetéséhez a forgalmazott termékekre 
tekintettel külön hatóság engedélye (a továbbiakban: külön engedély) szükséges, és az 
ügyfél - a bejelentés köteles helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándékára 
vonatkozó bejelentésének benyújtásával egyidejűleg - a külön engedély iránti 
kérelmet a 4/B. § (1) bekezdése szerinti települési jegyzőhöz nyújtja be, a települési 
jegyző a külön engedély kiadására irányuló eljárásban közreműködő hatóságként jár 
el. 



(2) A közreműködő hatóság a kérelmet továbbítja a külön engedély kiadására 
hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz. 

(3) A közreműködő hatóság az ügyfelet a külön engedély kiadása iránti kérelem 
tárgyában hiánypótlásra - az igazgatási szolgáltatási díj vagy illeték megfizetésének 
pótlására való felhívás kivételével - nem hívhatja fel. A közreműködő hatóság az 
eljárást akkor is megszünteti, ha az eljárásra okot adó körülmény már nem áll fenn. 

(4) Az ügyfél - a külön engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg - a külön 
engedély kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál is teljesítheti a helyi 
termelői piac bejelentését és a bejelentésért fizetendő illeték megfizetését. A külön 
engedély kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság a bejelentést a Szolgtv. 
23. §-a szerinti intézkedések megtétele érdekében haladéktalanul továbbítja a 
települési jegyzőnek. 

 
5. § 

 (1) Az egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, 
valamely EGT-államban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező magánszemély a 
tulajdonát képező vagyontárgyakat használtcikk-piacon és - vásáron alkalomszerűen 
értékesítheti. Nem tekinthető használt cikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a 
takarmány, az élvezeti cikk. 

(2) 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. 

(3) Szeszes ital vásáron, piacon a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Jöt.) 110. §-ának (11) bekezdésében, illetve a Jöt. 67. §-ának (2) 
bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése mellett árusítható. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti magánszemély a tulajdonát képező élő állatot 
állatvásáron alkalomszerűen értékesítheti. 

  



Sz. 4.  A területileg elhatárolt élelmiszer nagypiacon kiskereskedelmi tevékenységet 
folytatni TILOS! 

Sz. 5. Heti kirakó vásáron a használt cikk árusítására kijelölt helyen elkülönítve, a 
járművek közül árusítható kerékpár, segédmotor- kerékpár, motorkerékpár. 

Sz. 6. Magánszemélyek használt tárgyaikat heti kirakó vásáron az e célra kijelölt területen 
árusíthatják. 

Sz. 7. Élelmiszer nagypiacon vadon termő gomba nem hozható forgalomba. 

Sz. 8. Nem haszonállatot (kutya, macska stb.) csak az erre kijelölt helyen lehet árusítani 

Sz. 9. Húsipari terméket, vágott baromfit, halat és vadat, tejet és tejterméket, gombát csak a 
kötelező vizsgálatot követően lehet forgalomba hozni az érvényes közegészségügyi és 
állat-egészségügyi feltételek szerint. 

Sz. 10. Az árusításra vonatkozó fontosabb közegészségügyi, állat-egészségügyi előírásokat 
a 2. Sz. melléklet tartalmazza. 

 
 

6. § 
 (1) A vásár, a piac, illetve a bevásárlóközpont működésének rendjét az üzemeltető 

határozza meg, és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja a 
kereskedőket és a vásárlókat. Fel kell tüntetni továbbá az üzemeltető nevét, címét, 
székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik. 

(2) A vásár és piac esetében a hirdetményben ismertetni kell a helyfoglalás, a 
telepítés szakmai szabályok figyelembevételével kialakított sorrendjét is. 

 
Sz. 11. A piacok, vásárok rendjét és a szabályzatban foglaltak betartását a piacfelügyelők 
és a piacrendezők biztosítják. 

A piacfelügyelők és a piacrendezők feladatait, jogait és kötelezettségeit a munkáltató 
munkaköri leírásban határozza meg.  

A piacfelügyelőknek és a piacrendezőknek intézkedési joguk van a piaci rend és szabályzat 
megszegőivel szemben: 

• A személyazonosság megállapítására (igazoltatás). 
• Szabálysértési eljárás kezdeményezésére. 
• Rendőri feljelentésre. 
• A piacról, vásárról történő kitiltás kezdeményezésére. 

A piacfelügyelők és a piacrendezők megkülönböztető jelet kötelesek viselni, és ennek 
birtokában szólíthatják fel a szabályszegőket. 

A piacfelügyelők és a piacrendezők rendszeres munkakapcsolatot kötelesek fenntartani a 
Városi Rendőrkapitánysággal és a Közterület-felügyelettel. 

 
(3) Az üzemeltető az (1) bekezdésben meghatározott, a tevékenységével 

kapcsolatban beérkező írásbeli panaszt köteles megvizsgálni, és az intézkedéséről, 
valamint annak indokairól a vásárlót a panasz kézhezvételétől, illetve beérkezésétől 
számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni. A 
válaszlevélben tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az 



abban foglaltakkal, úgy panaszával a jegyzőhöz fordulhat. Az írásbeli vásárlói 
panaszra adott válasz másodpéldányát az üzemeltető köteles az ellenőrzés során az 
ellenőrző hatóságoknak bemutatni. 

(4) A helyi termelői piac üzemeltetője a piacon árusító kistermelő 
a) nevéről és címéről, 
b) gazdasága, illetve a termelés és előállítás helyéről, 
c) regisztrációs számáról, és 
d) által árusított termékekről 

napi nyilvántartást vezet, amelyet köteles 60 napig megőrizni és az ellenőrző hatóság 
kérésére bemutatni. 
 

7. § 
(1) A vásár, illetve piac esetében az üzemeltető köteles az üzleteket, árusítóhelyeket, 

valamint az egyéb létesítményeket és a nem árusítási célra kiképzett területrészeket, a 
vásárlók számára is jól látható módon sorszámmal ellátni. 

(2) Az állandó vásár, piac esetében az üzemeltető köteles az állandó vásár, piac 
bejáratánál a vásár, piac térképét, helyszínrajzát tartalmazó táblát elhelyezni, 
amelyen köteles feltüntetni naprakészen a sorszámmal ellátott kereskedelmi 
egységeket, helyszíneket. 

(3) 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. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

a)46 a (2) bekezdés szerinti térképet a sorszámmal ellátott kereskedelmi egységek, 
helyszínek, illetve azok rendeltetésének (üzlet, egyéb értékesítő hely, tárolóhely stb.) 
pontos megjelölésével, 

b) a sorszám szerint a kereskedelmi tevékenységet végzők, bérlők nevét, címét, 
illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal 
rendelkezik, cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételi számát, 
őstermelői igazolványának számát, kistermelői regisztrációs számát. 

 
8. § 

(1) A vásár, piac nyitva tartásának idejét az üzemeltető 5 és 20 óra között 
határozza meg. A 20 óra utáni nyitva tartást az illetékes rendőrkapitányság 
véleményének kikérésével a települési és a kistérségi jegyző a 4. § (1) bekezdésben 
meghatározott feladatkörében eljárva engedélyezheti. Az üzemeltető köteles a vásár, 
piac nyitva tartásáról a vásárlókat tájékoztatni. 

(2) A vásár, piac nyitva tartási ideje alatt az ott működő üzletek nyitva tartási 
idejét a külön jogszabályban foglaltak szerint fel kell tüntetni. A nyitva tartási idő 
alatt a kereskedő köteles az ellenőrző hatóságok rendelkezésére állni. 

 
Sz. 12. A napi nyitvatartási időt a lakossági igényekhez igazodóan az üzemeltető 
esetenként módisíthatja. 

Sz. 13. Amennyiben a vásár vagy a piac időpontja ünnepnapra esik, akkor a vásárt vagy a 
piacot az azt megelőző, vagy az azt követő napon kell megtartani a lakosság vásárlási 
szokásainak megfelelően. 



Sz. 14. A nyitvatartási időről, annak változásáról, illetve a vásár, piac idejének 
megváltoztatásáról a Zrt. körlevelekkel, valamint hirdetési eszközeinek útján tájékoztatja 
az árusokat és a lakosságot. 

Sz. 15. Valamennyi árus köteles az árusítóhelyét az árusítás befejeztével feltakarítani, a 
hulladékot a legközelebbi hulladékgyűjtőbe juttatni, amennyiben nem történik meg, akkor 
a ZRT elvégzi a takarítást, és a költséget kiszámlázza az árusnak, akinek kötelessége 
megfizetni a felmerült költséget. 

Sz. 16. A Zrt. gondoskodik az üzemeltetésében lévő vásárok, piacok teljes területének a 
napi zárás után történő feltakarításáról, a szemét elszállításáról. 

Sz. 17. A Zrt. gondoskodik a vásári, piaci terület megvilágításáról, illetve az élelmiszer- és 
állatpiac esetén a vízvételi lehetőségekről, nyilvános WC üzemeltetéséről. 

Sz. 18. A Zrt. szükség esetén üzemszünetet rendelhet el (pl.: nagytakarítás, fertőtlenítés, 
karbantartás) és kötelezheti az árusokat a lezárandó területen lévő áruik, eszközeik 
elszállítására. 

Sz. 19. A Zrt. Az árusítást helypénz, a piaci árusító helyiségek (pavilonok stb.) 
rendelkezésre bocsátását bérleti díjfizetéshez kötheti. Ezek mértékét a Zrt. állapítja meg. 

Sz. 20. Az, aki a piacokon, vásárokon árusít, helyet foglal vagy szolgáltatást vesz igénybe 
(parkolás, hirdetés stb.) a megállapított díjat köteles megfizetni. 

Sz. 21. A helypénz megfizetése csak a hely használatára jogosít, az árusításra vonatkozó 
rendelkezések és jogszabályok betartása alól nem mentesít.  

Sz. 22. A helypénzt az elfoglalt terület vagy a felhozott áru, állat, jármű mennyisége, 
darabszáma alapján kell megállapítani. Amennyiben az árusítás nem a díjtételeknél 
meghatározott mennyiségi egységekben történik, úgy a helypénz alapjául szolgáló áru 
mennyiségét becsléssel kell megállapítani. 

Sz. 23. A helypénzt az üres göngyöleg tárolása után is fizetni kell. Minden megkezdett 
négyzetméter és göngyöleg is egésznek számít.  

Sz. 24. Élelmiszer nagypiacon váltott helypénzjegy csak az élelmiszer nagypiac területére 
és időtartamára érvényes a hely elfoglalásától annak elhagyásáig. A hely ismételt 
elfoglalása esetén a helypénzt ismételten meg kell fizetni.  

Sz. 25. A helypénzjegy a váltás napján az adott vásár, piac helyén és időtartamára érvényes 
a hely elfoglalásától a hely elhagyásáig, másra át nem ruházható. Ha a helyhasználó az 
árusítóhelyet elhagyta, a hely más árus részére aznap újra kiadható. 

Sz. 26. Az árus addig, amíg helyét elfoglalva tartja, a helypénzjegyét, vagy átalánydíj 
befizetéséről szóló igazolványát köteles megőrizni, és ellenőrzéskor felmutatni. Ha 
ellenőrzéskor azt nem tudja felmutatni a díjat köteles újra megfizetni. 

Sz. 27. A helypénz és a szolgáltatási díjak beszedése az üzemeltető feladata. A 
helyhasználó részére az üzemeltető a kifizetett helypénzről megfelelő értékű, sorszámmal 
és napi keltezéssel ellátott helypénzjegyet köteles kiadni. Egyéb díjak kifizetésekor szintén 
sorszámmal és értékkel ellátott jegyet vagy nyugtát ad ki az üzemeltető. 

Sz. 28. Az üzemeltető az állandó helyhasználatot bérleti díj ellenében az árusok részére 
szerződéssel biztosítja. A szerződést írásba kell foglalni, meghatározva a helyhasználat 
feltételeit. 



Sz. 29. Az állandó helyhasználat legalább 1 hónapra, legfeljebb 1 évre köthető. A bérleti 
jogot váltott kereskedők szerződése a bérleti jog időtartamáig érvényes. A helyhasználati 
szerződésben meghatározott feltételek be nem tartása esetén a szerződés azonnali hatállyal 
megszüntethető.  

Sz. 30. Éves szerződéskötéskor előnyben kell részesíteni azokat, akik az előző évben az 
adott helyre érvényes bérleti szerződéssel rendelkeztek és díjfizetési kötelezettségüknek 
eleget tettek. Az előző évi bérlők részére a szerződéskötés lehetőségét a Zrt. december 31.-
ig biztosítja. 

Sz. 31. A bérlethelyek más árusok részére akkor adhatók ki, illetve akkor foglalhatók el, ha 
azokat a bérlője a szerződésben meghatározott időpontig nem foglalja el.  

Ezek az időpontok:  

 Heti vásári napokon  7.00 óra 

 Egyéb napokon egész évben  8.00.óra 

 
(3) Az üzemeltető az általa tartandó vásárról, piacról, annak időpontjáról, 

gyakoriságáról, (szak)jellegéről, az értékesítésre kerülő termékek köréről a 
megrendezést megelőzően legalább 60 nappal a vásár, piac helye szerint illetékes 
területi kereskedelmi és iparkamarát írásban tájékoztathatja, amelynek alapján a 
kamarák vásárnaptárt tehetnek közzé. 

 
9. § 

(1) Az üzemeltető köteles a vásár, piac nyitva tartási ideje alatt a vásár, piac 
területén tartózkodni, a vásár, piac rendjét folyamatosan ellenőrizni és a 
jogszabályokban, valamint a hatóságok határozataiban foglalt feltételeknek megfelelő 
működés érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni. Köteles továbbá a 
hatóságok rendelkezésének megfelelően eljárni, és a hatósági ellenőrzésben 
közreműködni. 

(2) Az üzemeltető felel azért, ha a vásár, piac területén jogszabály által tiltott 
tevékenység, vagy tiltott termékértékesítés történik. 

 
Sz. 32. A vásárokon és a piacokon az árusítók és szolgáltatók helyét, a termékek és 
szolgáltatások jellegét, a pici terület szakosítását, és a piac felügyelők javaslatát 
figyelembe véve az Zrt. jelöli ki. Heti és országos vásáron (azonos feltételek esetén) 
helykijelöléskor elsőbbséget kell biztosítani a helyi árusok részére.  

Sz. 33. A Zrt. a zavartalan árusítás biztosítása érdekében a helyfoglalást korlátozhatja.  

Sz. 34. Helykijelölés hiányában a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik. 

Sz. 35. A hely elfoglalása az áru kirakásával történik. Egyéb eszközök (fólia, sátortartó 
vas, üres asztal stb.) előzetes kirakása és felállítása nem minősül helyfoglalásnak, azokat 
szabad helynek kell tekinteni.  

Sz. 36. Rögzített sátrat, napernyőt csak olyan asztal vagy hely fölé lehet elhelyezni, ahol az 
eszközök tulajdonosa egyben a hely bérlője is. Nem bérelt asztal vagy hely esetében ilyen 
eszközöket csak a hely elfoglalásakor lehet elhelyezni, amelyet a hely elhagyásakor el kell 
távolítani. Az otthagyott eszközöket az üzemeltető kártérítési kötelezettség nélkül 
eltávolíthatja. 



Sz. 37. Olyan asztal vagy terület esetében, amelynek két vagy több bérlője van, rögzített 
sátrat, napernyőt csak az összes bérlő írásbeli beleegyezésével lehet elhelyezni. 

Sz. 38. A helyfoglalást, berendezési tárgyak elhelyezését és az árusítást úgy kell végezni, 
hogy azzal más árusokat és a közlekedést ne zavarják. 

Sz. 39. A piac ZÁRT terület! 

A személyi közlekedésre, az árufeltöltésre és a menekülésre kijelölt kapukat a 3. sz. 
melléklet tartalmazza.   

Sz. 40. A piacok és a vásárok területére behajtó járművekre a KRESZ szabályai 
vonatkoznak. Valamennyi piacon és vásáron 5 km/h sebességgel közlekedhetnek a 
járművek. 

Sz. 41. A piacok és vásárok területére csak árufeltöltést végző járművek hajthatnak be.  

Ezekkel a járművekkel az alábbi időpontokban lehet behajtani: 

 Reggel:  nyitástól – 8 óráig 

 Délben:  12 óráig – 13 óráig 

 Este:  16 órától – zárásig 

Sz. 42. A Zrt. a piac egyes területeinek nyitva tartását indokolt esetben korlátozhatja az 
árusító kereskedők más területre történő időbeli értesítésével, átcsoportosításával. A 
szerdai és szombati piaci napok kivételével a kereskedők más területre átcsoportosíthatók, 
ha az üzemeltető gazdasági érdeke megkívánja és költségcsökkentési szándékkal a 
felszabadult területet zárva tartja. 

Sz. 43. A Sz. 41 pontjában meghatározott időben a gépjárműveknek az áru le- és felrakás 
után a vásár, piac területét azonnal el kell hagyniuk, ott nem parkolhatnak. Parkolás céljára 
az üzemeltető és, vagy a Polgármesteri Hivatal által kijelölt fizető- és ingyenes parkolók 
vehetők igénybe. 

Sz. 44. Az üzemeltető a vásárok, piacok területén a járművek részére parkoló helyet 
jelölhet ki. Ezeket a helyeket meg kell jelölni, és a parkoló járművek részére díjfizetés 
ellenében parkolási engedélyt kell kiadni. 

Sz. 45. A piac telekhatárán épült üzletek árusítási iránya a piac belső udvara, kivéve azon 
üzleteket, amelyeknek ettől eltérő kialakításához a Zrt. hozzájárult, és a működési 
engedélyek kiadásakor ez az eltérő műszaki megoldás már fennállt. 

Sz. 46. Az élelmiszer nagypiacon járműről is lehet árusítani. Egyéb vásáron és piacon az 
üzemeltető esetenként engedélyezheti a járműről történő árusítást. 

Sz. 47. Az árus a kötelező statisztikai adatszolgáltatás alá vont termékekről az összeírást 
végző árufelírónak a valóságnak megfelelő adatot köteles szolgáltatni.  

Sz. 48. A vásárokon, piacokon elhelyezett áru és eszköz megőrzése, kezelése a 
helyhasználó feladata. Az áru, eszköz megromlásáért, értékének csökkenéséért, hiányáért 
vagy elveszítésért az üzemeltetőt nem terheli felelősség. 

Sz. 49. A vásárok, piacok területén az eladás során használt mérőeszközök csak az OMI 
hitelesítési bélyegzőjével ellátva használhatók.  

  



 

Sz. 50. Az előző pontokban felsoroltakon kívül a vásárok és piacok területén TILOS: 

• Az építményeket és berendezéseket megrongálni. 
• Az üzemeltető engedélye nélkül árusítóhelyet létesíteni, a meglévőt áthelyezni, 

átalakítani. 
• A vásárcsarnokba élő állatot, egyéb területre eladásra nem szánt állatot 

bevinni. 
• A vásárcsarnokba és a bekerített piacok területére – az árusítás esetét kivéve – 

kerékpárt, segéd-motorkerékpárt, motorkerékpárt bevinni. 
• Az árusító asztalok közé járművel behajtani. 
• Nem bérelt területen árut, göngyöleget tárolni. 
• Más árust az árusításban, illetve a közlekedési utakon a forgalmat akadályozni. 
• Tiltott szerencsejátékot folytatni. 
• Veszekedni. Lármázni, botrányt okozni. 
• A vásárcsarnokban a – vendéglátóegységek kivételével – szeszesitalt árusítani. 

 
(3) A vásárok és piacok, valamint a bevásárlóközpontok üzemeltetésére e 

rendeletben előírt feltételek meglétét a települési és a kistérségi jegyző a 4. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva ellenőrzi. A települési és a 
kistérségi jegyzőn kívül a vásárok és piacok, illetve a bevásárlóközpontok 
működésére, az ott végzett kereskedelmi tevékenységre, forgalomba hozott 
termékekre vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását az 
engedélyezésben részt vevő hatóságok, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, a Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi 
szakigazgatási szerve, a külön jogszabályban foglalt hatáskörükben eljárva 
jogosultak ellenőrizni, illetve hatósági jogkörüket gyakorolni. A 2. § (3) és (4) 
bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítését és a biztonsági tervben 
foglaltak megfelelőségét a vásár, piac helyszíne szerint illetékes katasztrófavédelmi 
szerv jogosult ellenőrizni. 

(4) A települési és a kistérségi jegyző a 4. § (1) bekezdésben meghatározott 
feladatkörében eljárva az engedélyt visszavonja, illetve a tevékenység folytatását 
megtiltja, és a vásárt, piacot bezáratja és a nyilvántartásból törli, ha 

a) az engedély kiadásának, vagy a nyilvántartásba vételnek a feltételei már nem 
állnak fenn, 

b) a vásár, piac megszűnik, 
c) a vásár, piac működése a jogszabályban előírt feltételeknek, az annak 

teljesítésére vonatkozó, a (3) bekezdésben meghatározott hatóságok felszólítása 
ellenére sem felel meg. 

(5) A kistérségi jegyző és a települési jegyző az engedély megadásáról, az engedély 
(4) bekezdés szerinti visszavonásáról, illetve a tevékenység folytatásának 
megtiltásáról szóló határozatát a fenntartóval, a (3) bekezdésben megjelölt 
hatóságokkal, valamint a vásár, piac helye szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjével, rendőrkapitánysággal közli. A kistérségi jegyző és a települési jegyző a 
helyi termelői piac nyilvántartásba vételéről, a nyilvántartás adatainak 4. § (7) 
bekezdése vagy 4/B. § (6) bekezdése szerint bejelentett változásáról értesíti a (3) 
bekezdésben megjelölt hatóságokat, valamint a vásár, piac helye szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzőjét és rendőrkapitányságot. A (4) bekezdés alapján 



hozott, az engedély visszavonásáról, illetve a tevékenység folytatásának megtiltásáról 
szóló határozatot egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó székhelye szerint 
illetékes körzetközponti jegyzővel, gazdasági társaság esetén az illetékes 
cégbírósággal is közölni kell. 

(6) A fenntartó az adott területen a vásár, piac befejezését vagy megszűnését, illetve 
megszűntetését követően köteles gondoskodni a terület eredeti környezeti állapotának 
visszaállításáról. 

 
10. § 

1) Ez a rendelet, a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel, a kihirdetését követő 
30. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a vásárokról és piacokról szóló 
35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet. 

(2) Az e rendelet 4. § (8) bekezdése 2009. december 28-án lép hatályba. 
(3) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 

eljárásokban is kell alkalmazni. 
(4) 
  

11. § 
(1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 
a) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az 

Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet 
módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, 
a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk; 

b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a 
belső piaci szolgáltatásokról, 8., 9. és 16. cikk. 

(2) E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az 
információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén 
információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvvel módosított, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént. 

 
(Hatályos: 2012. január 01 -) 

  



1. sz. melléklet 
 
 
 
 

A vásárok, piacok helye és ideje 
 
 

napok Élelmiszer piac Kirakóvásár 
HÉTFŐ Vásárcsarnok és piac - 
KEDD Vásárcsarnok és piac - 

SZERDA Vásárcsarnok és piac Vásárcsarnok, piactér 
szabad területe 

CSÜTÖRTÖK Vásárcsarnok és piac - 
PÉNTEK Vásárcsarnok és piac - 

SZOMBAT Vásárcsarnok és piac Vásárcsarnok, piactér 
szabad területe 

VASÁRNAP Vásárcsarnok és piac - 
 
 
 
 
 
 
 

A vásárcsarnok és piac nyitva tartási rendje 
 
 
 

napok Vásárcsarnok Piactér 
HÉTFŐ 06 – 18 óráig 05 – 18 óráig 
KEDD 06 – 18 óráig 05 – 18 óráig 

SZERDA 04 – 18 óráig 04 – 18 óráig 
CSÜTÖRTÖK 06 – 18 óráig 05 – 18 óráig 

PÉNTEK 06 – 18 óráig 05 – 18 óráig 
SZOMBAT 04 – 14 óráig 04 – 18 óráig 

VASÁRNAP 06 – 12 óráig 05 – 14 óráig 
 

  



2. sz. melléklet 
 

Az árusítás köz- és állategészségügyi feltételei 
 

I. 
 

Élelmiszerpiacok és –vásárok 
 
 
 
Árusítóhelyen csak a jó minőségű, fogyasztásra alkalmas, jellegének megfelelő és romlatlan, 
hamisítatlan áru hozható forgalomba. 
 
Közvetlen fogyasztásra szolgáló élelmiszert csak tiszta asztalról, tartályból vagy edényből 
szabad árusítani. Tej és tejtermék csak asztalról árusítható a kijelölt helyen. 
 
Tejet, tejterméket a szennyeződéstől, cseppfertőzéstől tiszta fehér ruhával történő letakarással 
kell védeni. Az árusnak tiszta fehér kötényt és fejkendőt vagy sapkát kell viselnie. 
 
Közvetlen fogyasztásra szolgáló élelmiszert tartalmazó edénybe kézzel belenyúlni tilos, 
kimérése, illetve adagolása tiszta mérőedénnyel, eszközzel történhet. A vásárló edényébe 
kimért árut az árus tartályába visszaönteni TILOS! 
 
Kistermelő tejet és tejterméket csak nyers állapotban és a piaci árusításra vonatkozó 
állatorvosi bizonyítvány birtokában hozhat forgalomba. Érvényes állatorvosi igazolás 
hiányában az árusításra szánt tejet és tejterméket az ellenőrző állatorvos lefoglalhat, illetve 
megsemmisíthet. 
 
Készételt, italt, édességet, süteményt, száraztésztát a szennyeződéstől, fertőzéstől, 
megromlástól csomagolással, letakarással kell védeni az árusítás ideje alatt. 
 
Az árut burkoló és csomagoló anyag tisztaságának és minőségének olyannak kell lennie, hogy 
az áru ízét, illatát, minőségét és állagát károsan ne befolyásolja. 
 
Az élelmiszer szállítása, forgalomba hozatala során meg kell tartani az élelmezés-
egészségügyi és a minőség megőrzését szolgáló előírásokat. Szintén meg kell tartani a 
csomagoláson feltüntetett, minőséget befolyásoló, tárolásra vonatkozó előírásokat. 
 
Mézet csak olyan edényben szabad árusítani, amelynek anyagát, bevonatát a méz nem 
támadja meg. 
 
Nem tyúktojás étkezési célra történő forgalmazásakor az állatfaj nevét jól látható helyen fel 
kell tüntetni. Kacsa- és libatojás esetén a „fogyasztható 1 perces főzés vagy alapos átsütés 
után” feliratot kell elhelyezni. 
 
Vadon termő gombát csak a vásárcsarnokban, a kijelölt helyen szabad árusítani. Az árusítás 
megkezdése előtt a gombát a szakellenőrrel meg kell vizsgáltatni, aki a bevizsgálás után 



gombaárusítási engedélyt állít ki, díjmentesen. Árusítani csak az érvényes engedély 
birtokában lehet, amelyet az árus a gomba mellett jól látható helyen köteles tartani. 
 
Halat csak állatorvosi vizsgálat után szabad árusítani. 
 
Kisteremő vágott baromfit csak állatorvosi vizsgálat után hozhat forgalomba. Az állatorvosi 
vizsgálat helye a vásárcsarnokban lévő állatorvosi iroda. 
 
Vágott baromfit állatorvosi vizsgálatra kopasztott, bontatlan tiszta állapotban kell bemutatni. 
A baromfi fejét, vagy a nyakcsontját tiszta, fehér papírba kell burkolni. 
 
A kistermelő darabolt baromfit, darabolt nyulat és közvetlenül vadhúst nem hozhat 
forgalomba. 
 
Kistermelő csak sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési szalonnát és olvasztott sertészsírt 
hozhat piaci forgalomba, de csak abban az esetben, ha a készítmény olyan állatból származik, 
amely húsvizsgálaton átesett és ezt a körülményt a lakhelye szerint illetékes állatorvosi 
igazolással tanúsítja. Az igazolás a kiállítástól számított három hónapig érvényes. 
 
Kistermelő az általa levágott sertésből előállított nyers, előhűtött vagy fagyasztott húst és 
töltelékes húskészítményt nem hozhat forgalomba.  
 
Ha az árus a piaci forgalmazás során nem tudja igazolni, hogy a húst vagy a húskészítményt 
az előírt vizsgálatnak alávetették, a felsorolt élelmiszert tiltott módon forgalomba hozott 
terméknek kell minősíteni, amelyet az ellenőrző állatorvos elkobozhat, illetve 
megsemmisíthet. 
 
Az ÁNTSZ mintavételre jogosult dolgozója a mintavételi szabályok betartása mellett a 
piacokon és vásárokon árusításra kerülő élelmiszeripari termékekből, mezőgazdasági 
termékekből, műanyag és festett játékokból, élelmiszer csomagolóanyagokból bakteriológiai, 
toxikológiai, kémiai és parazitológiai vizsgálat céljából ingyenes mintát vehet átvételi 
elismervény ellenében. 
 
A hatályos jogszabályok alapján az árusok, vállalkozók és ezek alkalmazottaival szemben 
indokolt esetben élelmezés- egészségügyi, közegészségügyi, köztisztasági és orvosi 
vizsgálatok elmulasztásának szabálysértése miatt a tiszti főorvos, tisztiorvos és 
közegészségügyi felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési eljárást 
kezdeményezhet. 
 
Az árusítás során minden árus köteles az alapvető személyi higiéniai előírásokat betartani 
(tiszta kéz, ápoltság, tiszta öltözék) amely nem hagy kétséget a vevőben az iránt, hogy az árus 
a termék kezelését és feldolgozását otthoni körülmények között az alapvető higiéniai 
követelmények betartása mellett végezte. 
 
Hulladék anyag, szemét és romlott áru szétdobálása, mosdóvíz szétöntése és az úton az 
eladásra szánt áruk szennyezése TILOS! 
 
Az árusok kötelesek az árusítás helyén a szemetet megfelelő tartályban összegyűjteni, vagy az 
arra a célra felállított szeméttartóba kiüríteni. 
 



 
 
 

II. 
 

Növény- egészségügyi feltételek 
 
 
A nem saját fogyasztásra növényi terméket előállítók kötelesek permetezési naplót vezetni, és 
azt naprakészen kezelni, valamint a piaci árusításkor maguknál tartani, és az ellenőrző 
hatósági személyeknek felmutatni. 
 
A naplónak tartalmaznia kell: 
- sorszám 
- kezelt kultúra 
- kezelés: 

- helye 
- befejezés időpontja 

- a használt növényvédő szer: 
- neve 
- hígítás mértéke 
- mennyiség (kg/ha vagy g/m2) 

- betakarítás időpontja 
- a felelős aláírása 
 
 
A permetezési naplót az utolsó bejegyzést követő három évig meg kell őrizni. A permetezési 
napló meglétét a helyi önkormányzat az illetékes hatóságok bevonásával ellenőrizheti. 
 
A piacra termény csak akkor kerülhet, ha a kezelésre alkalmazott növényvédő szer élelmezés- 
egészségügyi várakozási ideje lejárt, és ha a készítményt az engedély okiratának megfelelő 
módon és adagban használták. 
 
A hüvelyesek magjai (borsó, lencse, bab stb.) csak élő kártevőtől mentesen hozható 
forgalomba. 
 
Szabálytalanság észlelése esetén az illetékes hatóság képviselője a termelőt a piacról 
kiutasíthatja, vele szemben szabálysértési eljárást kezdeményezhet, az árut zárolja, és 
megsemmisítését is elrendelheti. Az ebből keletkező kár kizárólag a termelőt terheli. A 
hatósági személy (növényvédelmi körzeti felügyelő) a piacra vitt terményből a mintavételi 
szabályoknak megfelelően ingyenes hatósági mintát vehet további vizsgálatok céljára. 
 
A fogyasztóvédelmi hatósági intézkedések a kereskedelmi egységek áruira is kiterjednek. 
 
A karantén és veszélyes károsítók növényi szaporítóanyaggal való terjedésének 
megakadályozása érdekében valamennyi szőlő, gyümölcsfa és erdészeti szaporítóanyag 
termelését, forgalomba hozatalát rendszeres növény- egészségügyi ellenőrzés alatt kell tartani. 
 
A termelő köteles a szaporítóanyagok termőterületeit a növény-egészségügyi és tájvédelmi 
állomásnak évente, legkésőbb május 15.-ig írásban bejelenteni. Forgalomba hozatal céljából 



gyökeres szaporítóanyagot csak árutermelő szőlő- gyümölcs és díszfa iskolában, illetőleg 
csemetekertben szabad előállítani. Faiskolát létesíteni csak engedély alapján lehet. Kivételt 
képez a rózsaszaporító anyag. A rózsánál a forgalomba hozatalhoz elegendő a növény- 
egészségügyi vizsgálatot tanúsító jegyzőkönyv vagy igazolvány. 
 
A házi faiskolába előállított szaporítóanyag forgalomba nem hozható. 
 
A faiskolai szaporítóanyagok forgalomba hozatalához szükséges a növény- egészségügyi 
vizsgálat eredményét tartalmazó jegyzőkönyv, vagy igazolvány és faiskolai engedély. A 
faiskola tulajdonosa jogosult a telephelyén az általa előállított szaporítóanyagot forgalomba 
hozni. 
 
Vásár és piac területén, faiskolai szaporítóanyag – a rózsát kivéve – csak engedélyezett, az 
előírásoknak megfelelő, állandó jellegű árusítóhelyen forgalmazható. 
 
  
 
  



 
3. sz. melléklet 

 
A BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. által üzemeltetett  

Békéscsabai Vásárcsarnok és piac közlekedési rendje 
 
 

 

 



4. sz. melléklet 
 

BÉKÉSCSABAI PIAC ÉS BEVÁSÁRLÓCSARNOK 
TŰZRIADÓTERVE,  

 
 
 
 

                                         
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 
  



5. sz. melléklet 
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Békéscsabai Piac és bevásárlóközpont. 
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