Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének
25/1995. (VI.22.) Makó ör. rendelete
a vásárokról és piacokról
(egységes szerkezetben)1
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló,
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a vásárokról és
piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben foglaltakra – Makó város közigazgatási területén tartandó
vásárokról és piacokról a következőket rendeli el:2

A rendelet hatálya
1. § (1)3 A rendelet hatálya Makó Város közigazgatási területén rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra, valamint a
vásárokon, piacokon folytatott kereskedelmi tevékenységre, továbbá a vásárokon és piacokon tartózkodókra terjed ki.
(2)4 A rendelet hatálya nem terjed ki az egyéb a város közigazgatási területén a külön jogszabály szerinti közterületen
esetenként engedélyezett árusításra. Közterületen csak az hozhat forgalomba árut, aki erre közterület-foglalási engedélyt
kapott.
(3)5 E rendelet alkalmazásában:
Pad: rögzített, fedett és fedetlen, beton árusítóhely, amelynek mérete 90 cm x 2 m, valamint a mobil árusítópad, a
melynek mérete 1 m x 2 m, ehhez 0,50 cm árusítóterület is tartozik.

Vásár és piac fenntartása
2. § (1) Vásárt és piacot csak e rendeletben feltüntetett helyeken és időben szabad tartani.
(2)6 A városi piac a 7533/2. hrsz. Makó, Deák Ferenc u. 41. szám alatt működik a hét minden napján. A piac nyitva
tartási ideje május 1-jétől augusztus 31-éig 5.00-12.00 óra, szeptember 1-jétől április 30-áig 6.00-13.00 óra. A piac
nyitva tartása a piac területén működő üzletek nyitva tartási idejét nem érinti.
(3) Az árusítók az áru elhelyezését, sátrak, asztalok felállítását a nyitvatartási idő előtt egy órával kezdhetik meg, míg
szétszedését, összecsomagolását a vásár és piac zárása előtt egy órával be kell fejezni.

Vásáron és piacon forgalomba hozható áruk köre
3. § (1)7 A vásáron és piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre, az értékesített termékre, az értékesítő helyre
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak megfelelően termékértékesítés, tovább vendéglátóipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető kereskedelmi szolgáltató és javítóipari
tevékenység folytatható.
(2)8
4. §9 (1) Vásáron és piacon a következő termékek kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók:

Módosította: 29/1997.(XI.27.) Makó ör., 34/2000.(XI.30.) Makó ör., 61/2003.(XII.18.) Makó ör., 3/2004.(I.29.) Makó ör.,
19/2004.(IV.30.) Makó ör., 48/2005. (XI. 24.) Makó ör. 8. §., 43/2006. (XII. 14.) Makó ör. 3. §, 45/2007. (XII. 20.) Makó
ör., 26/2009. (X. 01.) Makó ör., 32/2009. (XI. 26.) Makó ör., 20/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet, 24/2016. (X.27.)
önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. október 28. napjától.
2 A bevezető részt módosította: 48/2005. (XI. 24.) Makó ör. 1. §., 26/2009. (X. 01.) Makó ör. 1. §, Hatályos: 2009. október
02-től, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
3 Módosította:61/2003.(XII.18.) Makó ör., 26/2009. (X. 01.) Makó ör. 2. § Hatályos: 2009. október 2-től, rendelkezéseit a
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
4 Módosította: 26/2009. (X. 01.) Makó ör. 2. § Hatályos: 2009. október 2-től, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban
is alkalmazni kell.
5 Kiegészítette: 61/2003.(XII.18.) Makó ör.. Hatályos: 2004. január 1-től.
6 Módosította: 61/2003.(XII.18.) Makó ör., 26/2009. (X. 01.) Makó ör. 3. § Hatályos: 2009. október 2-től, rendelkezéseit a
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
7 Módosította: 26/2009. (X. 01.) Makó ör. 4. § Hatályos: 2009. október 2-től, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban
is alkalmazni kell.
8 Hatályon kívül helyezte: 61/2003.(XII.18.) Makó ör.. Hatálytalan: 2004. január 1-től
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a) veszélyesnek minősülő anyagok és készítmények;
b) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerint meghatározott jövedéki termék, kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron a Jöt.
110. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint;
c) számítógépes játékszoftver, videojáték-gép;
d) adathordozó eszközök, kivéve alkalmi (ünnepi) vásáron;
e) állatgyógyászati termék, növényvédő szer;
f) nemesfém és az abból készült ékszer, tárgy, drágakő, kivéve az alkalmi ( ünnepi ) vásáron;
g) látást javító szemüveg, kontaktlencse, szexuális termék;
h) barlangi képződmény, szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás,
ősmaradvány;
i) gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási
lehetőséggel rendelkező termék (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba
hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezető részek);
j) fegyver, lőszer, robbanó-és robbantószer, pirotechnikai termék, gázspray;
k) „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag;
l) Külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és
készítmény, étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási célú élelmiszerek.
(2) 10
5. §11 (1) Vásáron és piacon a 3.§ (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet valamely EGT-államban lakóhellyel
vagy székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő jogi személy,
mezőgazdasági őstermelő, kistermelő, népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész, kézműves és
fotóművész, valamint- kizárólag az 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – magánszemély folytathat.
(2) Egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, valamely EGT-államban lakóhellyel vagy
székhellyel rendelkező magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat a - 4. § (1) bekezdésben meghatározott
termékek kivételével – használtcikk-piacon és – vásáron alkalomszerűen értékesítheti. Alakalomszerű a havi, legfeljebb
két ízben történő értékesítés.
Nem tekinthető használt cikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a takarmány, az élvezeti cikk.
(3) A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a kistermelő vásáron, piacon kizárólag a
külön jogszabály szerint meghatározott termékeket értékesítheti, az abban meghatározott feltételek szerint.
(4) Nemesfémet és az abból készült ékszert, tárgyat, drágakövet alkalmi (ünnepi) vásáron csak üzlettel rendelkező
kereskedő árusíthat nevének, székhelyének, üzlete nevének és címének feltüntetésével.

6. § (1) Piacon csak olyan növényi termék hozható forgalomba, amely zárlati (karantén) és veszélyes károsítóktól
mentes, nem tartalmaz káron növényvédőszer maradványt.
(2) A növényvédőszeres kezeléseket, permetezési naplóban kell rögzíteni, melyet az ellenőrzésre jogosult szervnek –
kérésére – fel kell mutatni.
(3)12

Helyhasználat engedélyezése, helyfoglalás
7. § Vásáron és piacon az árusok és szolgáltatók helyét – szakmák szerint elkülönítve – a fenntartó jelöli ki.
8. § (1) Az árusítók az állandó hely biztosítása érdekében padot, a sátorral érkezők sátorhelyet bérelhetnek.
(2)13 A bérlőt a bérleti jog legfeljebb január 1-jétől december 31-éig illeti meg.
9. §14 (1) A bérlő az állandó hely biztosításáért díjat köteles fizetni.
9 Módosította: 34/2000.(XI.30.) Makó ör., 26/2009. (X. 01.) Makó ör. 5. § Hatályos: 2009. október 2-től, rendelkezéseit a
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
10 Hatályon kívül helyezte: 26/2009. (X. 01.) Makó ör. 6. §. Hatálytalan: 2009. október 2-től.
11 Módosította: 19/2004.(IV.30.) Makó ör., 26/2009. (X. 01.) Makó ör. 7. §. Hatályos: 2009. október 2-től, rendelkezéseit a
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
12 Kiegészítette: 29/1997.(XI.27.) Makó ör.. Hatályon kívül helyezte: 26/2009. (X. 01.) Makó ör. 8. §. Hatálytalan: 2009.
október 2-től.
13 Módosította: 43/2006. (XII. 14.) Makó ör. 1. §, hatályos: 2007. január 1-jétől.

(2) A bérlő a 8. § (2) bekezdésében meghatározott teljes időszakra vonatkozó bérleti szerződését a tárgyévet
megelőző év november 15. napja és december 15. napja között köteles megkötni.
(3) A bérlő a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel az éves bérleti díjat előre egy összegben a tárgyévet megelőző év
december 15. napjáig köteles megfizetni.
(4) Ha a bérlő a bérleti díjat egy összegben megfizetni nem tudja, akkor a bérleti díj 50 %-át a tárgyév december 15-éig
egy összegben, a bérleti díj másik 50 %-át a következő év április 30. napjáig egy összegben köteles megfizetni.
(5) A bérleti díjat a befizetés esedékességének időpontjában érvényes díjak szerinti összegben kell megfizetni.
(6) A bérleti díj fizetése a napi helypénzfizetési kötelezettség alól nem mentesít.
(6/A)15 Mentesül a díjfizetés - napi helypénz fizetés - alól az a kis - és őstermelő, aki bizonyítottan makói állandó
lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és kizárólag az őstermelői igazolványában, és mellékleteiben feltüntetett
terméket árusítja, és a használat igénybevételét megelőzően, legalább 3 éve kis, vagy őstermelőként gazdálkodási
tevékenységet folytat.
(7) A piac területén lévő pavilonok használói területhasználati díjat kötelesek fizetni, ha a pavilonon kívül is elfoglalnak
terültet. A pavilon falától számított egy méter mentesül a díjfizetés alól.
10. §16 Az árusító a bérelt padot, illetve sátorhelyet nyári időszakban 6 óráig, téli időszakban 7 óráig köteles elfoglalni,
ellenkező esetben a helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik.
11. § (1) A bérelt padot csak az az árus használhatja, akivel a fenntartó bérleti jogviszonyt létesített, a padot sem
szívességi használatba, sem albérletbe adni nem lehet.
(2) Amennyiben a padbérlet vagy sátorhely bérlet bármely okból megszűnik, a pad, illetve sátorhely bérletbe való
kiadása az igénylés sorrendjében történik. Erre vonatkozó igényt a piacfelügyelőnek kell bejelenteni.
12. §17 A padon történő árusítás esetén – amennyiben az árusító kéri - lehetőség van a pad területének negyedén, felén,
illetve háromnegyedén való árusításra is. Ebben az esetben az igénybe vett terület nagyságához aránylik a fizetendő
helypénzdíj.
13. § (1) A vásár, illetve piac területére bármely napon, bármely célból behajtott vagy bevitt lábas jószágok, baromfiak,
termények, termékek és egyéb árucikkek, valamint az azokat szállító járművek után, melyről az árusítás történik,
helypénzt kell fizetni.
(2)18
(3) A m2-enként fizetett díj szempontjából minden megkezdett m2 egésznek számít.
(4) Tilos a helypénzszedést bármely módon meghiúsítani, a helypénzjegyet másnak átadni, régi vagy mástól kapott
helypénzjegyét felhasználni, a helypénz szempontjából figyelembe vett területnél nagyobb területet elfoglalni és a
különbözet megfizetését megtagadni.
14. § (1) A helypénzszedő a kifizetett helypénzről a forgalmi adóról szóló többször módosított 1992. évi LXXIV.
törvényben meghatározott adatokkal ellátott helypénzjegyet, az egyéni vállalkozó részére – kérésükre – készpénzfizetési
számlát köteles adni, melyet az árus az árusítás befejezéséig megőrizni és az ellenőr kívánságára felmutatni köteles.
(2) Ha az árus az ellenőrzésnél a helypénzjegyet bármilyen okból felmutatni nem tudja, az e rendeletben meghatározott
helypénzt újból köteles megfizetni.
(3) Az üzemeltető a helypénzdíjszabást a vásártéren és piactéren jól látható helyen köteles kifüggeszteni.
15. §19 A fenntartó a piactéren árusítók részére mérlegelést végez.

Egészségügyi, állategészségügyi rendelkezések
16. § (1) A piacfenntartó köteles a vásár, illetve piactér állandó tisztántartásáról gondoskodni.
(2)Az árus köteles az árusítóhelyet a közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelően tisztántartani.
(3)20

Módosította: 43/2006. (XII. 14.) Makó ör. 2. §, hatályos: 2007. január 1-jétől.
A bekezdést beiktatta: 24/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. október 28. napjától azzal,
hogy a rendelkezés 2015. január 1. napjától alkalmazandó.
16 Módosította a 61/2003.(XII.18.) Makó ör., 45/2007. (XII. 20.) Makó ör. 1. § Hatályos: 2008. január 1-jétől.
17 Módosította: 48/2005. (XI. 24.) Makó ör. 4. §. Hatályos: 2005. november 25-től.
18 Hatályon kívül helyezte: 45/2007. (XII. 20.) Makó ör. 2. §, hatálytalan: 2008. január 1-jétől
19 Módosította: 45/2007. (XII. 20.) Makó ör. 3. §, hatályos: 2008. január 1-jétől
20 Hatályon kívül helyezte: 26/2009. (X. 01.) Makó ör. 9. §. Hatálytalan: 2009. október 2-től.
14

15

17. § (1) Élelmiszerek piaci árusítása során maradéktalanul be kell tartani az élelmiszerek forgalmazására vonatkozó
rendelkezéseket.
(2) Élelmiszert csak a kijelölt helyen és erre a célra elhelyezett padokon lehet árusítani. Földesáru pad hiányában
ládából, kosárból vagy zsákból is árusítható.
(3) Közvetlen fogyasztásra kerülő csomagolatlan élelmiszert (pl. kenyeret, péksüteményt, cukorkát, egyéb édességárut,
stb.) a szennyeződés megakadályozása végett letakarva kell tartani.
(4)Az áruk tárolására szolgáló tartály (edény, láda, kosár, stb.) burkoló és csomagolóanyag minőségének olyannak kell
len ni, hogy az áru ízét, szagát, minőségét károsan ne befolyásolja.
(5) A piacon csak fogyasztásra alkalmas élelmiszer hozható forgalomba.
(6)21 Piacon csak gümőkor és brucellózis mentes állattól származó tejet és tejterméket szabad árusítani. Ezt hatósági
állatorvosi igazolással kell bizonyítani.
18. § (1)22 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.
(2) Az árus a gombavizsgálatot igazoló lapot az árusítás időtartama alatt a jól látható helyen köteles tartani. Az engedély
csak a kiállítás napján érvényes.
(3) Szárított gomba sértetlen zárt csomagolásban árusítható.

Rendészeti intézkedések
19. § (1) A vásár, illetve a piac területén lévő építményeket – ide értve az árusító padokat is, - valamint a fákat,
növényeket megrongálni tilos.
(2) Nem eladásra szánt állatot a vásár, illetve piac területére bevinni tilos.
(3)23 Az árusítósátrakat, asztalokat, árukat, göngyölegeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a szabad közlekedést ne
akadályozzák.
(4)24
20. § (1) Vásár és piactéren a közúti közlekedésre a KRESZ előírásai érvényesek.
(2) A vásár, illetve piactérre csak a vásári és piaci tevékenységgel kapcsolatos szállítást végző járművek hajthatnak be.
(3) A piac területén parkolni tilos.
(4) A piactéren járműről árusítani csak a kijelölt területen szabad.
21. § Az el nem adott árut az árusítási idő befejeztével a vásár, illetve a piac területéről el kell szállítani.
22. § (1)25 A vásár, illetve piac területén - a tűzvédelemi jogszabályok és tűzvédelmi szabályzatok rendelkezéseivel
ellentétes módon - tüzet rakni, nyílt lángot használni tilos.
(2)26Megfelelő biztonsági tűzhelyet a meleg ételek készítésére és forgalomba hozatalára jogosult árusítók
használhatnak.
(3)27 A tűzrendészeti rendelkezések betartása a vásár, illetve piactéren mindenkinek kötelező.
23. § A rendészeti intézkedéseket a piacon és vásáron jól látható helyen ki kell függeszteni.

Szabálysértési eljárás
24.§ (1)28
(2)29

Egyéb rendelkezések

Számozást módosította a 34/2000.(XI.30.) Makó ör.. Hatályos: 2001. január 1-től.
Módosította: 26/2009. Makó ör. 10. §, hatályos: 2009. október 2-től, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is
alkalmazni kell.
23 Módosította: 61/2003.(XII.18.) Makó ör.. Hatályos: 2004. január 1-től.
24 Hatályon kívül helyezte: 61/2003. (XII.18.) Makó ör.. Hatálytalan: 2004. január 1-től.
25 Módosította: 48/2005. (XI. 24.) Makó ör. 5. §. Hatályos: 2005. november 25-től.
26 Beiktatta: 48/2005. (XI.24.) Makó ör. 5. §. (2). Hatályos: 2005. november 25-től.
27 Számozását módosította: 48/2005. (XI. 24.) Makó ör. 5. § (2). Hatályos: 2005. november 25-től.
28 Módosította: 34/2000.(XI.30.) Makó ör., 48/2005. (XI. 24.) Makó ör. 6. §. ,Hatályos: 2005. november 25-től. Hatályon
kívül helyezte: 20/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés c) pontja. Hatálytalan: 2012. május 25. napjától.
29 Hatályon kívül helyezte: 20/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés c) pontja. Hatálytalan: 2012. május
25. napjától.
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24/A. §30 (1) A vásáron és piacon kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő köteles az értékesítés
helyén, a vásárlók számára jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni a nevét, címét, illetve székhelyét, telefonszámát,
elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik.
(2) A vásár illetve piac esetében az üzemeltető köteles az üzleteteket, árusítóhelyeket, valamint az egyéb
létesítményeket és a nem árusítási célra kiképzett területrészeket, a vásárlók számára is jól látható módon sorszámmal
ellátni.
(3) 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.
(4) Az üzemeltető köteles a vásáron, piacon kereskedelemi 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.

Záró rendelkezések
25. § (1) E rendelet 1995. július 1. napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg a vásárokról és piacokról szóló 8/1991. (V.17.) MÖKT rendelet hatályát veszti.

Jogharmonizációs záradék:31
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való
megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet32
2. számú melléklet33
3. számú melléklet34
A vásárok és piacok típusai és az azokon forgalomba hozható árucikkek köre
Vásár, piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott értékesítési forma, értékesítési hely;
Alkalmi, (ünnepi) vásár: ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű – legfeljebb 20
napig, indokolt esetben 30 napig tartó – vásár;
Állandó vásár: az alkalmi (ünnepi) vásárnál 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;
Használtcikk-vásár, illetve piac: olyan jellegű, általában időszaki értékesítési hely, ahol az eredeti célra még
rendeltetésszerűen használható terméket (használt cikk) árulnak.

30 Beiktatta: 26/2009. (X. 01.) Makó ör. 11. §, hatályos: 2009. október 2-től, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is
alkalmazni kell.
31 A záradékot beiktatta: 32/2009. (XI. 26.) Makó ör. 1. §, hatályos: 2009. november 27-től.
32 Hatályon kívül helyezte a 61/2003.(XII.18.) Makó ör.. Hatálytalan: 2004. január 1-től.
33 Hatályon kívül helyezte: 45/2007. (XII. 20.) Makó ör. 2. §, hatálytalan: 2008. január 1-jétől.
34 Módosította: 27/1997.(X.22.) Makó ör.., 26/2009. (X. 01.) Makó ör. 12. § Hatályos: 2009. október 2-től, rendelkezéseit a
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

