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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a dunaföldvári állat-és kirakodóvásár és piac működésének rendjének szabályozására 

elfogadta az 5/2020. (I.28.) KT. határozatot (a továbbiakban: Szabályzat). 

 

A Szabályzat 2020. február 1. napján lépett hatályba.  

 

Az előterjesztés mellékletét képező szabályzat hatályba lépésével az 5/2020. (I.28.) KT. 

határozattal elfogadott szabályzat hatályát veszti. 

 

Az előterjesztés melléklete szerinti szabályzat tartalmazza a Helyi termékértékesítést szolgáló 

piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra 

benyújtott pályázat keretében megvalósult beruházást, illetve a díjak felülvizsgálatát. A 

díjemelést indokolja a magas infláció, a vásár és piac karbantartási költségei.  

A jelenlegi és 2023. január 1-jétől hatályos díjak összehasonlítása az előterjesztés mellékletét 

képezi. 

A piaci bérlet és helypénz összegéből az állandó dunaföldvári lakóhellyel rendelkező 

őstermelőknek, őstermelők családi gazdasága tagjainak biztosított kedvezmény megszüntetésre 

kerül. 

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a döntéshozatalát. 

 

Dunaföldvár, 2022. szeptember 15. 

 

        

        Horváth Zsolt sk. 

          polgármester 

 

 

 

 



HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. elfogadja a határozat melléklete szerinti Dunaföldvári állat-és kirakodóvásár és piac 

működésének rendjéről szóló szabályzatot. 

2. az 5/2020. (I.28.) KT. határozattal elfogadott Dunaföldvári állat-és kirakodóvásár és 

piac működésének rendjéről szóló szabályzatot 2022. december 31. napjával hatályon 

kívül helyezi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

Értesül: Vásárszervező 

    Pénzügyi- és adóiroda 
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Preambulum 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Üzemeltető) vásárt rendez és piacot tart 

fenn. 

 

Az Üzemeltető köteles és jogosult eljárni a vásár és piactartás jogosultságának feltételeit 

tartalmazó jogszabályokban a vásárrendezőre és piacfenntartóra vonatkozó rendelkezések 

szerint. 

I. Jogszabályi rendelkezések 

 

A szabályzat az alábbi jogszabályokon, jogszabály-helyeken alapul: 

1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV tv vonatkozó rendelkezései 

2. A vásárokról, a piacokról és bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései 

3. A kistermelői élelmiszertermelés, - előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. 

(IV.30) FVM rendelet 

4. Az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 

87/2012.(VIII.27.) VM rendelet 

5. A szabadtéren való rendezvényekről szóló 54/2014. BM rendelet –OTSZ 

6. Az állategészségügyi szabályokról szóló 41/1997.(V.28.) FM rendelet 

7. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) 

Korm. rendelet. 

8. Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről szóló 578/2020. (XII. 

14.) Korm. rendelet 

 

II. A szabályzat célja 

A szabályzat célja a vásárokról, a piacokról és a bevásárló központokról szóló 55/2009. (III.13.) 

Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében, a vásár és piac rendjére vonatkozó szabályok 

megállapítása. 

III. Üzemeltető adatai 

 

Megnevezés:    Dunaföldvár Város Önkormányzata 

Székhelye:    7020 Dunaföldvár, Kossuth L.u.2. 

Adószáma:    15733469-2-17 

Elérhetősége:    +36/75-541-550 

E-mail címe:   titkarsag@dunafoldvar.hu 

dfvasar@dunafoldvar.hu 

IV. A szabályzat hatálya 

 

1. A szabályzat hatálya kiterjed vásáron és piacon kereskedelmi, értékesítő tevékenységet 

folytatókra és vásárlókra egyaránt az alábbiak szerint: 

A Szabályzat hatálya az 1. mellékletben meghatározott vásárra és piacra, az oda bevitt 

árukra, szállító- és tárolóeszközökre, az ott felállított sátrakra, mozgóboltokra, 

mailto:titkarsag@dunafoldvar.hu
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lakókocsikra, elárusító asztalokra, földön árusítókra, stb., illetve a vásárra és piac 

üzemeltetőjére (a továbbiakban: üzemeltető), valamint a vásárra és piacra értékesítői, 

vásárlási vagy látogatási szándékkal érkező személyekre (továbbiakban: a vásár és piac 

közönsége) terjed ki. 

2. A Szabályzat hatálya alá tartozó vásár és piac megnevezését, típusát és helyszínét az 1. 

melléklet tartalmazza. 

3. A Szabályzat hatálya alá tartozó vásár és piac engedéllyel rendelkezik. 

 

V. Értelmező rendelkezés 

1. E Szabályzat alkalmazásában: 

a) Élelmiszerpiacon jellemzően forgalmazott árucsoportok: Élelmiszer, nyers élelmiszer, 

élelmiszer-nyersanyag, élő baromfi, nyúl, hal és más ehető víziállat, élő és művirág, 

mezőgazdasági termékek, karácsonyi fenyőfa, virágföld, koszorú, állati eredetű nyers 

élelmiszer, lőtt vad, vágott baromfi, nyúl, hal és más ehető víziállat. 

b) Használt cikk: az eredeti célra még rendeltetés-szerűen használható, újraértékesített 

termék. Nem tekinthető használt terméknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, az 

élvezeti cikk, az importált nemesfém-termék és drágakő, továbbá a változatlan 

(kijavított) állapotban már nem értékesíthető nemesfém-termék és drágakő. 

c) Helyhasználat: A Szabályzat hatálya alá eső területek díjfizetési kötelezettséggel járó, 

meghatározott ideig történő használata, amire az előírt engedélyekkel rendelkező 

helyhasználónak az érvényes  

d) Helyhasználati díj: az a forintban kifejezett, természetes mértékegységben és 

időarányosan számított pénzösszeg, amelyet a vásár vagy piac meghatározott 

területének használatáért az Üzemeltető jelen szabályzat 5. mellékletében megszab. 

e) Helyhasználó: Olyan gazdálkodó szervezet (2016. évi CXXX. tv. 7. § (1) 6. pont) vagy 

természetes személy, aki a vásár vagy piac meghatározott területét értékesítési, 

parkolási, vásárlási vagy bemutató szándékkal rendeltetésszerűen, helyhasználati díj, 

illetve parkolási díj fizetése mellett igénybe veszi. 

f) Közönség: a vásár vagy piac közönsége, a vásár vagy piac területére helyhasználóként, 

vásárlási vagy látogatói szándékkal érkező személyek. 

g) Országos állat- és kirakodóvásárban jellemzően forgalmazott árucsoportok: Bármely 

áru a forgalomba hozatalára vonatkozó rendelkezések megtartásával, a vonatkozó 

jogszabályi előírások betartása mellett árusítható. Állatvásáron: A forgalomba hozatalra 

vonatkozó rendelkezések megtartásával bármely élő állat értékesítése (mezőgazdasági 

célú haszonállat, kedvtelésből tartott állat) engedélyezett. 

h) Parkolóhely: olyan járművek részére kijelölt vásári vagy piaci terület, amelyen tilos a 

járműről történő árusítás. 

i) Piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel 

többen, esetenként heti rendszerességgel vagy eseti jelleggel folytatnak kiskereskedelmi 

tevékenységet. 

j) Piaci asztal: az áru kirakodására szánt, egységes méretű, helyszámmal ellátott, telepített 

asztal. 

a. parkolójegy 

b. helyjegy vagy helyjegy és terület bérleti szerződés biztosít jogot. 

k) Beállóhely: olyan, meghatározott járművek részére kijelölt vásári vagy piaci terület, 

amelyen a járműről történő árusítás, árurakodás megengedett. 
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l) Vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak 

idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű 

kiskereskedelmi tevékenységet. 

m) Fedett vásári asztal:  

2. A vásár és a piac területén forgalmazott árukra – ideértve a jövedéki termékek árusítását is 

- a vonatkozó jogszabályok az irányadók. Valamennyi kereskedő – beleértve a gazdasági 

társaságokat, az egyéni vállalkozókat, őstermelőt, családi gazdálkodót (csal. gazd. tagját) és 

a kistermelői regisztrációs számmal rendelkező természetes személyeket – minden esetben 

köteles a mindenkor hatályos kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységre vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések szerinti hatósági bejelentést megtenni. 

3.  A vásárok és piacok rendjének hatósági ellenőrzéséről az 55/2009 (III.13.) 

Kormányrendelet rendelkezik. 

 

VI. A vásárok és piacok általános rendje és az üzemeltetés szabályai 

 

1. Vásártéren és piactéren meghatározott raksúlyú jármű a kijelölt utakon és maximum 5 km/h 

óra sebességgel közlekedhet, csak az e célra fenntartott helyre az üzemeltető által 

meghatározott rendben állhat be. 

2. A forgalom egyéb szabályozása híján a piac-, illetve vásártéren a KRESZ előírásai az 

irányadóak. 

3. A helyhasználó köteles a tevékenysége folytán keletkezett kommunális hulladék, állati 

vagy növényi hulladékot a helyhasználat ideje alatt folyamatosan összetakarítani és a 

szelektíven elkülönítve kijelölt tárolóba tenni, a helyhasználat végén a helyet tiszta 

állapotban átadni. Aki ezen kötelezettségét megszegi, azzal szemben az Üzemeltető 

jogosult – a helyhasználati díjon felül - szemétszállítási pótdíjat felszámítani, amelyet a 4. 

melléklet tartalmaz. Élelmiszer és ital árusok (pecsenyések, büfések, stb) kötelesek maguk 

gondoskodni a kézmosás és mosogatás higiéniai feltételeiről. 

4. A piactér területére kutyát és egyéb állatot bevinni tilos. A vásártér területén kutyát, és 

egyéb, nem eladásra szánt állatot pórázon, szájkosárral ellátva a jogszabályi 

rendelkezéseket betartva lehet bevinni oly módon, hogy az a vásár rendjét ne zavarja. 

5. Az Üzemeltető által üzemeltett piac, vásár területeken, amennyiben az adott piac, illetve 

vásár ilyen területtel rendelkezik, dohányozni csak az Üzemeltető által kijelölt területen 

lehetséges. Ezen területeket jól láthatóan „Dohányzásra kijelölt hely” megjelöléssel köteles 

az Üzemeltető ellátni. 

6. Az Üzemeltető által üzemeltetett piac-, vásár- tereken az oda látogatók (helyhasználók és 

a közönség együttesen) minden esetben kötelesek az adott területre irányadó jelen 

Szabályzat szerinti és a jogszabályi rendelkezéseket betartani. Ezen túlmenően is kötelesek 

mindenkor olyan magatartást tanúsítani, amely a társadalmi együttélés szabályainak 

megfelel. Ezen magatartási szabályok megszegése esetén az Üzemeltető bármely 

résztvevővel szemben a jelen Szabályzatban rögzített szankciókat alkalmazhatja. 

7. A vásár és piac területén politikai rendezvény tartása, illetve bármilyen aláírásgyűjtés csak 

az Üzemeltető személyre szóló, előzetes írásos engedélyével végezhető. 

8. A vásár és piac területén kép- és hangfelvétel készítése kizárólag csak az Üzemeltető 

személyre szóló, előzetes írásos engedélyével végezhető. 

9. Az Üzemeltető az általa üzemeltetett piac területén külön figyelemfelhívó táblákkal jelzett 

kamerás megfigyelést és rögzítést végez elsődlegesen az emberi élet és testi épség védelme, 

valamint a vagyonvédelem érdekében, továbbá a jogsértő cselekmények megelőzése és a 
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jogsértő cselekmények utólagos bizonyítása miatt. Az adatkezelés vonatkozik minden 

természetes és jogi személyre, aki a piac és vásár területre belép. A kamerás megfigyelés 

során a kamerával megfigyelt területre belépőket Üzemeltető digitális eszközzel rögzíti, 

ezután a rögzítésből számított legfeljebb 3 munkanapig tárolja a rögzített adatokat 

10. A piachasználói a használat megkezdésével a 2/A. melléklet szerinti házirendet elfogadják. 

11. A vásárhasználó a használat megkezdésével a 2/B. melléklet szerinti házirendet elfogadják 

 

VII. Az Üzemeltető üzemeltetési feladatai 

 

1. A vásárok és piacok üzemeltetési feladatainak ellátása során Üzemeltető köteles 

gondoskodni a következőkről: 

a. vásár- és piacterületének tisztántartásáról, őrzéséről és karbantartásáról, az 

infrastruktúra működtetéséről, 

b. a helyhasználati díjak és egyéb, a Szabályzatban meghatározott díjak beszedéséről, 

c. a vásár és piac közlekedési rendjének biztosításáról, 

d. a vásár és piac rendjének folyamatos ellenőrzéséről és fenntartásáról, 

e. az ellenőrzésre jogosult hatóságok és a jegyző által előírt kötelezettségek 

végrehajtásáról és betartásáról. 

2. Az Üzemeltető az általa tartandó vásárról, piacról, annak időpontjáról, gyakoriságáról, 

szakjellegéről, az értékesítésre kerülő termékek köréről a megrendezést megelőzően 

legalább 15 nappal a vásár, piac helye szerint illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az 

illetékes járási állategészségügyi hivatalt (NÉBIH) hivatali kapun keresztül, a területi 

kereskedelmi és iparkamarát, mentőket, rendőrséget, jegyzőt írásban tájékoztatja. 

3. Az Üzemeltető köteles jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatni a 

közönséget a vásárok és piacok rendes és rendkívüli nyitvatartási idejéről, az Üzemeltető 

külön rendeleteiről, valamint a díjszabásról illetve jelen Szabályzat rendelkezései 

megszegésének szankcióiról. 

4. Az Üzemeltető köteles biztosítani a Szabályzat hatály alá tartozó vásárok és piacok 

tűzrendészeti, és munkavédelmi feltételeit. A tűzrendészeti és munkavédelmi szabályzatok 

legfontosabb előírásait jól látható helyen ki kell függeszteni, az abban előírt figyelmeztető, 

tájékoztató és tiltó táblákat jól látható módon el kell helyezni, és az előírásoknak érvényt 

kell szerezni. 

5. Az Üzemeltető köteles a saját alkalmazottait/megbízottjait tűzrendészeti és munkavédelmi 

kiképzésben részesíteni. 

6. A vásár, illetve a piac területén lévő építményekben, sátrakban, a területen tartózkodó 

járművekben, a mindezekben elhelyezett árukban, illetve egyéb tárgyakban bekövetkezett 

károkért, hiányokért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.  

 

VIII. A helyhasználat 

1.A helyhasználat általános szabályai 

 

1.1.Az árusítás feltételei (Területhasználóra vonatkozó szabályok):  

Helyhasználó a vásáron és piacon az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és hatósági 

előírások megtartásával, az Üzemeltetői hozzájárulásával áru- és termékértékesítés, 

továbbá vendéglátóipari-ipari, mutatványos, valamint helyben végezhető szolgáltató és 

javítóipari tevékenységet folytathat. Az Üzemeltető jogosult a fenti tevékenységek 

végzésére irányuló hozzájárulását visszavonni, a vásár/ piac területén a megelőző évhez 

képest másik bérletes helyet kijelölni. 
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A vásári és piaci árusítás során helyhasználónak meg kell tartani az elárusító helyre, az 

árusítást végző személyre és az árusított termékekre, állatokra vonatkozóan –a jelen 

szabályzatban és a 87/2012.(VIII.27.) VM rendeletben és a 41/1997.(V.28.) FM 

rendeletben leírtakat, - továbbá a kereskedelmi, közegészségügyi, növény-egészségügyi, 

és köztisztasági előírásokat. 

a. Valamennyi árusításra szánt állatnak belépéskor rendelkeznie kell az alábbi 

dokumentumokkal: 

 állattartói nyilatkozattal (87/2012.VIII.27.) VM rendelet 1. melléklete, 

 állatorvosi bizonyítvánnyal (87/2012.(VIII.27.) VM rendelet 2. 

melléklete 

Ezen bizonyítványokból a tőpéldány a szolgáltató állatorvos példánya, egy példány az 

eladó állattartó példánya, egy példányt a beléptetésnél a vásár üzemeltetője bekér, és 5 

évig őrzi.  

További, állatazonosításra vonatkozó szükséges dokumentumok még: 

 szarvasmarha-fajok: fülszám megléte és marhalevél  

 ló: lóútlevél, és 3 évnél nem régebben elvégzett, takonykórra irányuló 

negatív szerológiai vizsgálati eredmény, valamint 1 évnél nem 

régebben elvégzett, lovak fertőző kevésvérűségére irányuló negatív 

szerológiai vizsgálati eredményről szóló hiteles állatorvosi bejegyzés  

 sertés: sertés szállítólevél, egyedileg, behelyezett fülszám  

 juh- és kecskefélék: szállítólevél, egyedileg, behelyezett fülszám  

 baromfi: szállítólevél,  

 kutya –2 hónapos kortól–, azonosítására: oltási könyv (tartós jelölés, 

3 hónapos kor felett érvényes veszettség elleni oltás,) vagy útlevél,  

Kilépéskor a vásár ENAR felelőse (TIR rendszerben megjelölt személy) a sertések 

részére szállítólevelet állít ki. 

b. Pecsenyés, friss élelmiszerárusításhoz: egészségügyi könyv, kitelepülési engedély, 

technológiai leírás. 

c. A beteg állatokat a hatósági állatorvos az erre kijelölt helyen köteles elkülöníteni. 

1.2. A Szabályzat hatálya alá tartozó vásáron és piacon csak a deviza jogszabályok 

szempontjából belföldinek minősülők, illetve valamely EGT-államban lakóhellyel vagy 

székhellyel rendelkező magánszemélyek árusíthatnak. Ezen belül gazdálkodó szervezet, 

alapítvány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő, őstermelő, családi gazdálkodó, 

népművész, népi iparművész, iparművész, képzőművész és fotóművész. 

1.3. Kistermelő, őstermelő, családi gazdálkodó kizárólag a saját gazdaságában előállított 

zöldséget, gyümölcsöt, mézet (lépes mézet), virágot, tojást, szörpöt, lekvárt, gyümölcslevet, 

nem hőkezelt, savanyított termékeket, továbbá sertéshúsból, csirkéből és marhahúsból 

előállított füstölt húst, étkezési szalonnát és olvasztott zsírt árusíthat, amennyiben a 

kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010 (IV. 

30.) FVM rendeletnek megfelelően kistermelői regisztrációval rendelkezik, és az állati 

eredetű termék árusítása esetén érvényes hatósági állatorvosi bizonyítványa van.  

1.4. A népművész, a népi iparművész, a képzőművész és a fotóművész a saját előállítású 

alkotásait árusíthatja a piaci asztalokon is. 

1.5. A vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező magánszemély, őstermelői igazolvánnyal, 

családi gazdasági nyilvántartási számmal nem rendelkező személy üzletszerű kereskedelmi 

tevékenységet nem folytathat, további eladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet. 

1.6. Szakvizsgálatot igénylő áru, így különösen gomba forgalmazása tilos!  
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1.7. Romlott, romlásnak indult, vagy egyéb oknál fogva bűzt árasztó árut, anyagot, a vásár-, 

illetve piactér területére bevinni, árusítani, vagy ott tárolni tilos! 

1.8. Alkoholos italok árusítására jogosult vendéglátó egységek alkohol értékesítését csak az 

általuk használt területen végezhetik, az alkoholos italok helyben történő fogyasztását az 

adott üzlet bérlője köteles ellenőrizni, 18 év alatti személyt alkohollal kiszolgálni tilos. 

1.9. E Szabályzat nem érinti azoknak a jogszabályoknak a rendelkezéseit, amelyek az egyes 

termékek értékesítéséhez külön feltételeket állapítanak meg, így különösen a szeszes ital 

vásáron, piacon, a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös 

szabályairól szóló 2003.évi CXXVII. tv. (a továbbiakban Jöt.) 110. § (11). bekezdésében, 

ill. a Jöt. 67 § (2) bekezdésében meghatározott feltételeit. 

1.10. A dunaföldvári piacon és vásárban értékesítő őstermelőknek, őstermelők családi 

gazdasága (továbbiakban: ÖCSG) tagjainak 2021. január 1-tól  

a) élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (továbbiakban: FELIR) által kiadott 

FELIR számmal (pl. AA1234567), valamint 

b) NÉBIH tevékenység azonosítóval kell rendelkezniük  

A FELIR számot és NÉBIH tevékenység azonosítót az értékesítés során jól látható 

helyre kell elhelyezni, hogy a hatóságok rendelkezésére álljon! A közhiteles 

nyilvántartás ellenőrzése az alábbi linken történik: 

https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo%20kereso  

1.11. A helyhasználati díjszabás alapja elsődlegesen az elfoglalt terület nagysága és a 

helyhasználat időtartama. Az alkalmazandó díjat a Helyi szabályzat 5. mellékletében 

foglaltak szerint kell megállapítani. 

1.12. A terület alapegysége helyi szabályzat 5. mellékletében meghatározott mértékegység. 

1.13. Az árusítás helyhasználat időtartamának alapegysége az az egy nap, amely alatt a vásár 

vagy piac napi hivatalos nyitva tartásának időtartama értendő. 

1.14. Nyitvatartási idő: 

a. A kirakodó vásár nyitva tartásának ideje: 05-14 óra között.  

b. Az állatvásár tartási ideje: 05-11 óra között. 

c. A piac nyitva tartási ideje: 05-11 óra között. 

1.15. Napi helyhasználat esetén ugyanaz a terület többször is értékesíthető, ha azt 

Helyhasználó nyilvánvalóan elhagyta, illetve reggel 7 óráig helyhasználati jogával nem 

élt. 

1.16 Az Üzemeltető jogosult a piac és vásár területén kívüli árusítást megtiltani. 

1.17. Az üzemeltető megtagadhatja az árusításra jogosultnak a piacon és vásárban történő 

árusítás lehetőségét, amennyiben a piac, vásár terület kihasználtsága további 

helyfoglalást nem tesz lehetővé.  

 

2. A helyhasználat módjai 

2.1. Piac területén:  

 

Az árusok a szakosított piactéren csak a piacfelügyelő által kijelölt asztalokon, illetve 

területen helyezhetik el termékeiket: csomagolatlan élelmiszer, zöldség-gyümölcs, 

dísznövény, használt cikk, iparcikk, textil, ruha, stb. árusítás a vonatkozó rendelkezések 

betartásával lehetséges. 

 

2.2. Vásártér területén: 

 Kisállatok, kedvtelésből tartott állatok, haszonállatok árusítására kizárólag a 

Dunaföldvár 0270/2. hrsz, 0270/3. hrsz, 0270/4., 0270/5., 0270/6. hrsz-on lévő 

állatvásár területén van lehetőség. 
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A vásárba reggel 7 óra után állatot bevinni tilos. Állatvásártéren állatok árusítása 

kizárólag az állategészségügyi hatóság által előírt módon lehetséges. 

 Csomagolatlan élelmiszer árusítása a „Nullás soron”, a Fedett asztalsoron, az 

„A” soron, valamint III. szektorban lehetséges. 

 Zöldség- gyümölcs árusítás: „Nullás” soron, valamint a III. szektorban történhet. 

 Kirakodó vásárrész: Dunaföldvár 0268/1. és 0268/2. hrsz-ú területen iparcikk, 

ruhafélék, kézműves termékek és egyéb termékek részére fenntartott hely. 

2.3. A bérletes a bérelt helyét legkésőbb reggel 7 óráig köteles elfoglalni. Ezen idő 

elteltét követően kizárólag a még rendelkezésre álló üres helyre állhat. 

2.4. Bérletes a bérletes helyét legkésőbb a tárgyévet megelőző december hó 20-ig 

újíthatja meg, a bérlet fizetés határideje legkésőbb a tárgy év január 31-e. Ezen idő 

leteltével Üzemeltető jogosult a helyet más bérletes részére felajánlani bérletbe vétel 

céljából a tárgy év február 28-ig. 

2.5. Az üres helyek bérletbe vételére az igények függvényében kerülhet sor abban az 

esetben, ha az árusítás jelen szabályzat és a jogszabályok szerinti feltételei az igényt 

bejelentő részéről fennállnak, amit a bérlő az igénye bejelentésével egyidejűleg 

igazolni köteles. 

2.6. Amennyiben egy megüresedett helyre több árus is bejelenti igényét, közülük minden 

igénybejelentő rendelkezik az adott helyre előírt és igazolt árusítási feltételekkel, 

úgy a hely bérletbe adást sorsolással kell eldönteni. A sorsoláson jelen kell lennie a 

piacfelügyelőnek, valamint a vásár szervezőnek, ill. az üzemeltető képviseletében 

eljáró személynek. A sorsolás eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

2.7. A vásárra érkező alkalmi árusok a II. szektorban érkezési sorrendben kerülnek 

elhelyezésre. Ez alól kivételt képeznek az állatot értékesítő alkalmi árusok és a 

kereskedelmi tevékenység végzéséről szóló igazolással rendelkező alkalmi árusok, 

akikre 2.2. alpontjában foglaltak irányadóak.  

 

3. A helyhasználati díj fizetésének nyugtázása 

 

A helyhasználati díj fizetésének nyugtázása kézzel/géppel kitöltött készpénzfizetési számlával 

vagy kézzel kitöltött nyugtával történik. 

 

4. A helyhasználat rendje 

 

4.1. A helyhasználat alatt minden árus köteles az elfoglalt helyet tisztán tartani. Az árusító 

asztalokra ládát, földes árut az asztalok állapotának megóvása érdekében csak azok 

letakarása után lehet helyezni. Koszos, szakadt, és rongyos asztalterítő használata tilos. 

4.2. Az árus a helyhasználat megszüntetésekor köteles a helyet üresen, tisztán, sértetlen 

állapotban az átvett berendezésekkel együtt Üzemeltetőnek átadni. A keletkezett 

veszélyes hulladékot el kell szállítania, az egyéb hulladékot az erre kijelölt helyre kell 

elhelyezni. 

4.3. A megbízott helypénzszedő a kifizetett összegnek megfelelő, sorszámmal ellátott 

nyugtát vagy számlát (továbbiakban: bizonylat) köteles adni, amelyet az árus – 

mindaddig, míg a helyet elfoglalva tartja – köteles megőrizni, és a felügyelő, vagy más 

ellenőrzésre jogosult részére bemutatni. A bizonylat másra nem ruházható át. 

4.4.Az alkalmazandó díjakat az üzemeltető a jelen szabályzat 4. mellékletében állapítja meg. 

 

5. Díjfizetés rendje 
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5.1.  A vásáron és a piacon az árusítás céljára elfoglalt terület, asztal, valamint a gépjárművek 

területen való parkolása után díjat kell fizetni. 

Mozgáskorlátozottak parkolása ingyenes, amennyiben a mozgáskorlátozottság tényét a 

mozgáskorlátozottak részére kiadott kártyával igazolják és a mozgáskorlátozott jelen 

van, személyazonosságát igazolja. 

5.2.  A díjak az alábbiak lehetnek: 

a. Helyhasználati díj piac és vásár területén: 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 az 5. 

mellékletben megállapított díj. 

b. Területbérlet vásártéren: A terület bérlet megfizetése csak a helyfenntartást biztosítja a 

tárgy év vásári időszakára, vásári napokra és nem mentesít a helypénz megfizetése alól. 

Egy árus évente összesen legfeljebb 12 kijelölt egységre (értékesítési helyre), egymás 

mellett legfeljebb 4 kijelölt egységre válthat éves helyhasználatot (bérletet), és ezt a 

vásár területén maximum 3 helyen teheti meg. A kibérelt helyeket (egységeket) egymás 

között cserélni, továbbértékesíteni nem lehet! Aki ezt nem tartja be, annak a bérleti 

szerződése azonnali hatállyal, a befizetett bérleti díj visszatérítése nélkül felmondásra 

kerül és megszűnik.  

c. Területbérlet és asztalbérlet piacon: a piacon lévő elárusító asztalok bérletéért 

megfizetett díj csak a helyfenntartást biztosítja, és nem mentesít a helypénz megfizetése 

alól.  

5.3. A megfizetett összegről az üzemeltető  

a. számítógéppel kitöltött számlát vagy 

b. kézzel kitöltött készpénzfizetési számlát ad. 

5.4.  Az átadott bizonylat másra nem ruházható át. 

5.5.  A helyhasználat mértékegysége után fizetendő helypénz, díj szempontjából minden 

megkezdett mértékegység egésznek számít. 

 

6. Szankciók (pótdíj, késedelmi kamat, kitiltás) 

 

6.1. Jelen Szabályzat rendelkezései, illetve az adott piac, vásár, mindenkori rendjének, 

illetve a bérleti jogviszony rendelkezéseinek megszegőivel szemben az Üzemeltető a 

következő szankciókat foganatosíthatja: 

a. Vásárban egyoldalúan felmondhatja a fennálló bérleti szerződést, ha a bérelt 

helyet a tárgy évben legalább 3 alkalommal személyesen nem veszi igénybe, 

b. a helyhasználati, bérleti díj késedelmes fizetése esetén késedelmi kamatot 

érvényesíthet, 

c. határozott vagy határozatlan időtartamra megtagadhatja a bérleti 

területhasználati jogviszony létesítését, amennyiben az árus a megszabott határidőre 

nem fizeti meg az általa igényelt hely bérleti díját, 

d. kitilthatja a szabályszegőt a vásár/piac területéről, ha felszólításra nem változtat 

rendbontó magatartásán, amelyhez rendőr/ polgárőr/ biztonsági szolgálat 

közreműködését igényelheti. 

e. a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján szabálysértési vagy 

büntető eljárást kezdeményezhet. 

6.2.  Szabályzatban foglaltak megsértésének tényét az Üzemeltető meghatalmazással 

rendelkező képviselői állapítják meg jegyzőkönyv felvételével, tanúbizonyítással vagy 

kép/video felvétellel – a vonatkozó rendészeti és egyéb jogszabályi rendelkezések 

betartása mellett, a foganatosítható szankciók formáit és mértékét az Üzemeltető 
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határozza meg. A Szabályzat megsértéséről a szabálysértőt írásban is tájékoztatni kell, 

felhívva figyelmét az érvényesíthető szankciókra. 

 

7. A helyhasználat megszűnése 

 

7.1. A helyhasználat rendes megszűnése a nyitvatartási idő lejártával vagy a terület 

egyértelmű elhagyásával valósul meg. 

7.2. A helyhasználat rendkívüli megszűnése az Üzemeltető által egyoldalúan 

kezdeményezett bérleti jogviszony felbontásával, illetve a területről való indokolt 

kitiltással valósul meg. A helyhasználat megszűnésekor a Helyhasználó köteles a helyet 

kiürítve, tisztán, sértetlen állapotban, az átvett berendezésekkel és eszközökkel együtt 

az Üzemeltetőnek átadni. 

7.3. Az Üzemeltető a Szabályzat előírásainak megszegése esetén a megkötött bérleti 

szerződést felmondhatja, illetve a helyhasználatra kiadott hozzájárulást visszavonhatja. 

 

8. Tűzrendészeti, balesetvédelmi rendelkezések és egyéb rendszabályok 

 

8.1.  Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet 

csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított 

rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. 

8.2.  Az épületben, illetőleg helyiségeiben és területén éghető anyag olyan mennyiségben és 

módon nem tárolható, azzal olyan tevékenység nem folytatható, továbbá olyan 

tűzveszélyes cselekmény nem végezhető, amely az épület és helységeinek területén 

rendeltetésszerű használatától eltér, tüzet vagy robbanást okozhat. 

8.3.  A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, I-II.t tűzveszélyességi fokozatú 

folyadékot kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek 

hiányában szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony 

szellőzés biztosított. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint az I-III. 

tűzveszélyességi fokozatú folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad 

tárolni, szállítani és forgalomba hozni. 

8.4.  A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, valamint az I-III. tűzveszélyességi 

fokozatú folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán – ha jogszabály ettől eltérően nem 

rendelkezik – az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy 

piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerelő vagy a 

forgalomba hozó, valamint- a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, I-

II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék esetében – a felhasználó szervezet köteles 

elvégezni. 

8.5.  A kapukat, a közlekedési útvonalakat állandóan, teljes szélességében szabadon kell 

hagyni. 

8.6.  Aki tüzet, vagy annak körülményeire utaló jelenséget észlel, az köteles azt a 

tűzoltóságnak a 105 vagy a 112 számú telefonon azonnal jelezni. 

8.7.  A tűzoltás céljára szolgáló felszereléseket (kézi tűzoltó készülék, tűzcsapok, tűzi víz 

csatlakozó) eltávolítani, azokat megrongálni, a hozzá vezető utakat eltorlaszolni 

szigorúan tilos! 

8.8.  A Piac és vásár egész területén robbanómotoros aggregátor használata tilos! Az 

áramelosztó szekrényekre (helyekre) való rácsatlakozás csak a kültéri érintésvédelmi 

előírásoknak megfelelő hosszabbítóval lehetséges. 
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8.9.  A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy 

olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne 

jelentsen. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése 

után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell 

választani. 

8.10.  Az állatvásáron az állatok beléptetésének ideje alatt a hatósági állatorvosnak a vásárban 

kell tartózkodnia. 

 

9. A vásár- és piactér szakosítása 

 

11.1.  A vásár- és piactér szakosítását - a szakmák és árusítók elkülönítését - az Üzemeltető 

végzi az építésügyi, közegészségügyi, közrendészeti, katasztrófavédelmi szabályok 

betartásával. Az üzemeltető bármely időpontban – akár szezonális jelleggel is – jogosult 

az adott piacon vagy vásáron szakosítást elrendelni, amelyet mindenki köteles betartani, 

tudomásul venni. 

11.2. A Vásár és piactér Tűzvédelmi szabályzatát és Kimentési biztonsági tervét ki kell 

függeszteni a piac- és vásártéren. 

 

IX. Hatályba lépés 

 

1. Ez a Szabályzat a mellékleteivel együtt 2023. január 1-jén lép hatályba, amellyel 

egyidejűleg az 5/2020. (I.28.) KT. határozattal elfogadott A dunaföldvári állat-és 

kirakodóvásár és piac működésének rendjéről szóló szabályzat hatályát veszti. 

2. Jelen szabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezik: 

1. melléklet: Az Üzemeltető által üzemeltett piac, vásár helye, címe, jellege 

2. melléklet: Házirend 

A) Vásár 

B) Piac 

3. melléklet: Piac és vásár térképe 

4. melléklet:  Díjszabás 

 

Dunaföldvár, 2022. szeptember „    „ 

 

         Horváth Zsolt 

          polgármester 

 

Záradék 

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A dunaföldvári állat-és 

kirakodóvásár és piac működésének rendjéről szóló szabályzatot a   /2022. (IX.27.) KT 

határozattal hagyta jóvá. 

 

         Horváth Zsolt 

          polgármester 
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1. melléklet: Dunaföldvár Város Önkormányzata által üzemeltetett vásár és piac 

 

 

 

Sorszám Típusa Helyszíne Hrsz 

1. Élelmiszer- és 

iparcikk piac 

Dunaföldvár, Vak 

Bottyán tér 

Dunaföldvár 4231/1, 

4231/2 

2. Országos állat- és 

kirakodóvásár 

Dunaföldvár, Alsó tó Dunaföldvár 0267/1, 

0267/2, 0268/1, 0268/2, 

0270/2, 0270/3, 0270/4, 

0270/5, 0270/6, 7109, 

7110, 7111, 7112,7113, 

7114, 7115, 7116 
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2. melléklet: Házirend 

A Vásár házirendje 

 

A dunaföldvári Vásár 

HÁZIRENDJE 

1. A látogató a vásár területére történő belépéssel a házirend rendelkezéseit magára nézve 

kötelező érvényűnek ismerik el. Miden látogató köteles oly módon viselkedni, hogy a többi 

látogatót ne veszélyeztesse, illetve nyugalmát ne zavarja meg. A rendezőknek, illetve a 

helyszínen szolgálatot teljesítő biztonsági szolgálat tagjainak jogában áll ez esetben a 

rendbontót a vásár területéről kikísérni. 

2. A látogató a vásáron történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a vásár közreműködőivel 

a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat 

követi. 

3. A kirakodóvásár nyitvatartási ideje az előre, vásárnaptárban meghirdetett vásári napokon 

reggel 5 órától 14 óráig terjed. Az állatvásár nyitvatartási ideje: 5-11 óra között. 

4. A vásártéren 18 év alatti látogatók alkoholos italokat nem vásárolhatnak. 

5. Kábítószerek fogyasztása a hatályos törvények szerint a vásár területén is tilos! 

6. Személyes értéktárgyaikra fokozottan ügyeljenek, mert a szervezők ezek elvesztéséért, 

megrongálódásáért, illetve személyi sérülésekért fellelőséget nem vállalnak. 

7. A vásár során arról hang- és képfelvétel készülhet. A Résztvevő a vásártéren való 

részvételével – minden további megkérdezése nélkül – előzetesen és kifejezetten hozzájárulását 

adja az arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez a Szervező 

vagy a megbízott szakember hang és/vagy fényképfelvétel készítése által. A Résztvevő 

kizárólag kifejezett beleegyezésével nevezhető meg. Amennyiben a Résztvevő közszereplőnek 

minősül, úgy a beleegyezése nélkül is megnevezhető. A felvételeket a szervező felhasználhatja 

a marketing tevékenysége során. 

8. A Látogató jogosult a Vásártéren hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag 

személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) 

integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá 

az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem 

hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon 

szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, egyebekben személyiségi jogaikat 

nem sértheti. 

9. A vásárra kitelepülő bármely árus, kereskedő vagy kézműves, vagyis minden, olyan magán 

személy, természetes személy, jogi személy, amely közterületet foglal el (beleértve a közterület 

bérlését is) a vásár területén semmilyen politikai illetve közélettel kapcsolatos kampányt, 

cselekedetet, hirdetményt nem végezhet- kivéve az üzemeltető engedélye alapján. 

Ellenkező esetben a vásár szervezője fenntartja a jogot arra, hogy az adott kitelepülőt felszólítsa 

a cselekedet megszűntetésére, illetve a terület azonnali elhagyására. A vásár területén 

folytatható tevékenységek részletes felsorolását a vásárokról, piacokról és 



14 

bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet szabályozza. 10. A vásár 

területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy 

reklámtevékenységet folytatni! 

11. A vásár területén egészségügyi szolgálat működik, mely az első bejáratnál, a kék konténer 

iroda mellett, a parkolóban található. 

12. A vásár területén vagyonvédelmi célból kamerás rögzítés történik, melyre az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) 24. § (3) bekezdésben foglaltak alapján, valamint az Európai Parlament 

és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) 

rendelkezései az irányadók. 

 

Minden kedves látogatónak kellemes időtöltést és vásárlást kívánunk! 
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B. A piac házirendje 

A dunaföldvári Piac 

HÁZIRENDJE 

1. A látogató a piac területére történő belépéssel a házirend rendelkezéseit magára nézve 

kötelező érvényűnek ismerik el. Miden látogató köteles oly módon viselkedni, hogy a többi 

látogatót ne veszélyeztesse, illetve nyugalmát ne zavarja meg. 

2. A látogató a piacon történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a piac közreműködőivel a 

jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat 

követi. 

3. A piac nyitvatartási ideje 5-11 óra között. 

Az állatpiac nyitvatartási ideje: 5-11 között. 

4. A piactéren 18 év alatti látogatók alkoholos italokat nem vásárolhatnak. 

5. Kábítószerek fogyasztása a hatályos törvények szerint a piac területén is tilos! 

6. Személyes értéktárgyaikra fokozottan ügyeljenek, mert a rendezők ezek elvesztéséért, 

megrongálódásáért, illetve személyi sérülésekért fellelőséget nem vállalnak. 

7. A piac során arról hang- és képfelvétel készülhet. A Résztvevő a piactéren való részvételével 

– minden további megkérdezése nélkül – előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja az 

arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez a rendező vagy a 

megbízott szakember hang és/vagy fényképfelvétel készítése által. A Résztvevő kizárólag 

kifejezett beleegyezésével nevezhető meg. Amennyiben a Résztvevő közszereplőnek minősül, 

úgy a beleegyezése nélkül is megnevezhető. A felvételeket a szervező felhasználhatja a 

marketing tevékenysége során. 

8. A Látogató jogosult a Piactéren hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag 

személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) 

integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá 

az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem 

hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon 

szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, egyebekben személyiségi jogaikat 

nem sértheti. 

9. A piacra kitelepülő bármely árus, kereskedő vagy kézműves, vagyis minden, olyan magán 

személy, természetes személy, jogi személy, amely közterületet foglal el (beleértve a közterület 

bérlését is) a piac területén semmilyen politikai, illetve közélettel kapcsolatos kampányt, 

cselekedetet, hirdetményt nem végezhet- Kivéve az üzemeltető engedélye alapján. 

. Ellenkező esetben a piac szervezője fenntartja a jogot arra, hogy az adott kitelepülőt felszólítsa 

a cselekedet megszűntetésére, illetve a terület azonnali elhagyására. A piac területén folytatható 

tevékenységek részletes felsorolását a piacokról és bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. 

(III.13.) Korm. rendelet szabályozza.  

10. A piac területére kutyát és egyéb állatot bevinni tilos. 
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11. A piac területén vagyonvédelmi célból kamerás rögzítés történik, melyre az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) 24. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, valamint az Európai Parlament 

és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) 

rendelkezései az irányadók. 

12. A piac területén kerékpárral közlekedni tilos. A lepakolást követően a kerékpárt a kerékpár 

tárolóban kell elhelyezni. 
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3. melléklet: Létesítmények térképei 

a) Piac térképe 
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b) Vásár térképe 
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4. melléklet: Díjtáblázat 

 

A) Piac 

 

Sorszám Megnevezés 
Fizetendő bruttó 

összeg (Ft) 

1. Piac helypénz (Ft/db, Ft/m2)     

1.1. Büfé kocsiról, lakókocsiról történő árusítás 2 200 Ft/db 

1.2. Tehergépjárműről történő árusítás 2 200 Ft/db 

1.3. Személygépjárműről történő árusítás 1 700 Ft/db 

1.4. Utánfutóról történő árusítás 1 700 Ft/db 

1.5. 

Padokon,  állványokon, asztalokon árusításnál az elfoglalat 

terület minden m2-e után 260 Ft/m2 

1.6. 

Földön árusításnál az árura tekintet nélkül az elfoglalt 

terület minden m2-e után 260 Ft/m2 

1.7. Sátorban, bódéban árusítás 260 Ft/m2 

1.8. 

Pecsenyesütők, lángossütők, cukorkások, egyéb 

vendéglátók 250 Ft/m2 

1.9. 

Nem üzletköteles tevékenységek(pl. füstölt áru, pecsenye, 

méz, őrölt paprika, édesség, virág) 370 Ft/m2 

2. Piac bérleti díj (Ft/fm/hó)     

2.1. Telepített asztal, sátor 3500 Ft/fm/hó 

3. 

Piac parkolási díjak (Ft/db) a mozgáskorlátozottaknak, 

vásárlóknak ingyenes 
    

3.1. Tehergépkocsi 600 Ft/db 

3.2. Személygépkocsi 500 Ft/db 

3.3. Lovaskocsi 300 Ft/db 

3.4. Utánfutó  400 Ft/db 

4. Piac egyéb felmerülő díjak     

4.1. 

A piac területén üzemelő nyilvános illemhely használati díja 

(Ft/fő) 300 Ft/fő 

4.2. Szemétszállítási pótdíj 15 000 Ft/alkalom 

5. Illemhely használati díja 300 Ft/fő 
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B.) Kirakodó- és állatvásár 

 

   

    

Sorszám Megnevezés 
Fizetendő bruttó 

összeg (Ft) 

1. Vásár helypénz (Ft/db, Ft/m2)     

1.1. Büfé kocsiról, lakókocsiról történő árusítás 3 500 Ft/db 

1.2. Tehergépjárműről történő árusítás 3 500 Ft/db 

1.3. Személygépjárműről történő árusítás 1 500 Ft/db 

1.4. Utánfutóróltörténő árusítás 1 200 Ft/db 

1.5. 

Padokon,  állványokon, asztalokon árusításnál az elfoglalat 

terület minden m2-e után 500 Ft/m2 

1.6. 

Földön árusításnál az árura tekintet nélkül az elfoglalt 

terület minden m2-e után 500 Ft/m2 

1.7. 

Pecsenyesütők, lángossütők, cukorkások, egyéb 

vendéglátók 500 Ft/m2 

  Vásár helypénz állatok (Ft/db)     

1.8. Szarvasmarha, bika, ló, szamár, öszvér, bivaly 1 500 Ft/db 

1.9. Csikó, póniló (2 éves korig), borjú, üsző (3 hónapos korig) 1 000 Ft/db 

1.10. Választási malac, bárány, gida (15-30 kg) 200 Ft/db 

1.11. Sertés, juh, kecske (30 kg felett) 800 Ft/db 

1.12. 

Egyéb állat, kisállat (pl. csirke, tyúk, kacsa, lúd, strucc, 

papagáj, hörcsög) 500 Ft/db 

1.13. Egyéb állat: kutya 1 000 Ft/db 

2. Vásár bérleti díj (Ft/egység/év) 1 egység = 2,5 m     

2.1. Jobb 0-s, Bal 0-s sor, A sor, B sor, Z sor    18 000     Ft/egység/év 

2.2. 

Kirakodó vásár rész felsorolt sorainak 

(C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V) alsó 2 és 

utolsó 2 helye 18000 Ft/egység/év 

2.3. Kirakodó vásár fel nem sorolt területe 12 000 Ft/egység/év 

3. 

Vásár parkolási díjak (Ft/db) a mozgáskorlátozottaknak 

ingyenes     

3.1. Tehergépkocsi 600 Ft/db 

3.2. Személygépkocsi 500 Ft/db 

3.3. Lovaskocsi 300 Ft/db 

3.4. Utánfutó  400 Ft/db 

4. Vásár egyéb felmerülő díjak     

4.1. 

A vásár területén üzemelő nyilvános illemhely használati 

díja (Ft/fő) 300 Ft/fő 

4.2. Szemétszállítási pótdíj 15 000 Ft/alkalom 

4.3. Elektromos áram biztosítása dugaljanként (3,5 kW) 3 500 Ft/alkalom 

5. Illemhely használati díja 300 Ft/fő 

 



Sorszám Megnevezés Változás %

1. Piac helypénz (Ft/db, Ft/m
2
)

1.1. Büfé kocsiról, lakókocsiról történő árusítás 1 500 Ft/db 2 200 Ft/db 147%

1.2. Tehergépjárműről történő árusítás 1 300 Ft/db 2 200 Ft/db 169%

1.3. Személygépjárműről történő árusítás 1 000 Ft/db 1 700 Ft/db 170%

1.4. Utánfutóról történő árusítás 900 Ft/db 1 700 Ft/db 189%

1.5.

Padokon,  állványokon, asztalokon árusításnál az elfoglalat terület 

minden m
2
-e után 200 Ft/m

2
260 Ft/m

2
130%

1.6.

Földön árusításnál az árura tekintet nélkül az elfoglalt terület minden 

m
2
-e után 200 Ft/m

2
260 Ft/m

2
130%

1.7. Sátorban, bódéban árusítás 200 Ft/m
2

260 Ft/m
2

130%

1.8. Pecsenyesütők, lángossütők, cukorkások, egyéb vendéglátók 200 Ft/m
2

250 Ft/m
2

125%

1.9.

Nem üzletköteles tevékenységek(pl. füstölt áru, pecsenye, méz, őrölt 

paprika, édesség, virág) 300 Ft/m
2

370 Ft/m
2

123%

2. Piac bérleti díj (Ft/fm/hó)

2.1. Telepített asztal, sátor 3 000 Ft/fm/hó 3500 Ft/fm/hó 117%

3.

Piac parkolási díjak (Ft/db) a mozgáskorlátozottaknak, 

vásárlóknak ingyenes

3.1. Tehergépkocsi 500 Ft/db 600 Ft/db 120%

3.2. Személygépkocsi 400 Ft/db 500 Ft/db 125%

3.3. Lovaskocsi 300 Ft/db 300 Ft/db 100%

3.4. Utánfutó 300 Ft/db 400 Ft/db 133%

4. Piac egyéb felmerülő díjak

4.1. A piac területén üzemelő nyilvános illemhely használati díja (Ft/fő) 200 Ft/fő 300 Ft/fő 150%

4.2. Szemétszállítási pótdíj 10 000 Ft/alkalom 15 000 Ft/alkalom 150%

5. Illemhely használati díja 200 Ft/fő 300 Ft/fő 150%

Sorszám Megnevezés Változás %

1. Vásár helypénz (Ft/db, Ft/m
2
)

1.1. Büfé kocsiról, lakókocsiról történő árusítás 0 Ft/db 3 500 Ft/db

1.2. Tehergépjárműről  történő árusítás 2 500 Ft/db 3 500 Ft/db 140%

1.3. Személygépjárműről történő árusítás 1 200 Ft/db 1 500 Ft/db 125%

1.4. Utánfutóról történő árusítás 1 200 Ft/db 1 200 Ft/db 100%

1.5.

Padokon,  állványokon, asztalokon árusításnál az elfoglalat terület 

minden m
2
-e után 300 Ft/m

2
500 Ft/m

2
167%

1.6.

Földön árusításnál az árura tekintet nélkül az elfoglalt terület minden 

m
2
-e után 300 Ft/m

2
500 Ft/m

2
167%

1.7. Pecsenyesütők, lángossütők, cukorkások, egyéb vendéglátók 400 Ft/m
2

500 Ft/m
2

125%

Vásár helypénz állatok (Ft/db)

1.8. Szarvasmarha, bika, ló, szamár, öszvér, bivaly 1 200 Ft/db 1 500 Ft/db 125%

1.9. Csikó, póniló (2 éves korig), borjú, üsző (3 hónapos korig) 600 Ft/db 1 000 Ft/db 167%

1.10. Választási malac, bárány, gida (15-30 kg) 150 Ft/db 200 Ft/db 133%

1.11. Sertés, juh, kecske (30 kg felett) 400 Ft/db 800 Ft/db 200%

1.12.

Egyéb állat, kisállat (pl. csirke, tyúk, kacsa, lúd, strucc, papagáj, 

hörcsög) 400 Ft/db 500 Ft/db 125%

1.13. Egyéb állat: kutya 0 Ft/db 1 000 Ft/db

2. Vásár bérleti díj (Ft/egység/év) 1 egység = 2,5 m

2.1. Jobb 0-s, Bal 0-s sor, A sor, B sor, Z sor 15 000 Ft/egység/év 18 000    Ft/egység/év 120%

2.2.

Kirakodó vásár rész felsorolt sorainak 

(C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V) alsó 2 és utolsó 2 helye 15 000 Ft/egység/év 18000 Ft/egység/év 120%

2.3. Kirakodó vásár fel nem sorolt területe 10 000 Ft/egység/év 12 000 Ft/egység/év 120%

3. Vásár parkolási díjak (Ft/db) a mozgáskorlátozottaknak ingyenes

3.1. Tehergépkocsi 500 Ft/db 600 Ft/db 120%

3.2. Személygépkocsi 400 Ft/db 500 Ft/db 125%

3.3. Lovaskocsi 300 Ft/db 300 Ft/db 100%

3.4. Utánfutó 300 Ft/db 400 Ft/db 133%

4. Vásár egyéb felmerülő díjak

4.1. A vásár területén üzemelő nyilvános illemhely használati díja (Ft/fő) 200 Ft/fő 300 Ft/fő 150%

4.2. Szemétszállítási pótdíj 10 000 Ft/alkalom 15 000 Ft/alkalom 150%

4.3. Elektromos áram biztosítása dugaljanként (3,5 kW) 3 500 Ft/alkalom 3 500 Ft/alkalom 100%

5. Illemhely használati díja 200 Ft/fő 300 Ft/fő 150%

Fizetendő bruttó 

összeg (Ft)

Javasolt bruttó díj 2023. 

január 1-től

Fizetendő bruttó 

összeg (Ft)

Javasolt bruttó díj 2023. 

január 1-től (Ft)


