
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK  

 
29/1995.(VII.1.) számú 

 
r e n d e l e t e  

 
a vásárokról és piacokról 

(egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) 
a 12/2000. (III.1.) sz.  40/2001. (VII.1.) sz. 17/2004. (VI.24.) és a 29/2009.(IX.29.) 

KGY rendeletekkel) 
 

 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a módosított 1990. évi LXV. törvény 16. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vásárok és piacok tartásának 
rendjéről - a 35/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak 
végrehajtására - az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I.  
 

A RENDELET HATÁLYA 
 

1.§ 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén üzemeltetett és tartott valamennyi piacra, vásárra és vásárcsarnokra, illetve 
az ezeken értékesítő tevékenységet folytatókra.  
 
(2)  A vásár, a piac és vásárcsarnok területén létesített üzlet működésére, az annak 
üzletkörébe tartozó áruk forgalmazására - ideértve a jövedéki termékek árusítását is 
- a vonatkozó jogszabályok az irányadók.  
 
(3) Vásár rendezésére, piac fenntartására az kaphat jogosítványt, illetőleg vásáron 
és piacon csak az árusíthat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely 
tagállamában rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel.1 
 
(4) Az Európai Gazdasági Térségben való részvételről szóló megállapodás alapján 
az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok: Belgium, Dánia, Németország, 
Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, Olaszország, Luxemburg, 
Hollandia, Ausztria, Portugália, Finnország, Svédország, Nagy-Britannia és Észak-
Írország Egyesült Királysága, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Csehország, 
Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, 
Szlovénia és Szlovákia.2 
 
 

 
 

                     
1 A 17/2004. (VI.24.) KGY rendelet 1. § (1) bekezdése módosította.  
2 A 17/2004. (VI.24.) KGY rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.  
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II.  
 

PIACOKRA VÁSÁROKRA ÉS VÁSÁRCSARNOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYOK  

 
2.§ 

 
(1) Vásárt az rendezhet, piacot az tarthat fenn (továbbiakban: üzemeltető) akit a 
jegyző nyilvántartásba vett.  
 
(2) A nyilvántartásba vétel feltétele, hogy a leendő üzemeltető rendelkezzen 
a) a feltételeknek megfelelő területtel és felszereltséggel, a kormányrendeletben 
előírt szakhatósági engedélyekkel, 
b) valamint a jegyző előzetes hozzájárulásával arra vonatkozóan, hogy a piac, vásár 
létesítése nem ütközik az Általános Rendezési, valamint a Részletes Rendezési Terv 
előírásaival.  
 
(3) Az üzemeltető feladata a rend fenntartása, az árusító-helyek kijelölése, a 
pénzdíjak beszedése és minden egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok 
végrehajtása.  
 
(4) Az üzemeltető jogosult és köteles a vásárokra és piacokra vonatkozó 
jogszabályok és egyéb hatósági előírások végrehajtásának ellenőrzésére és annak 
megsértése esetén a szükséges eljárás kezdeményezésére.  
 

3.§ 
 

(1) Használtcikk piacon és kirakodó vásáron - a mindenkor hatályos jogszabályok 
által tiltott termékek kivételével - az alkalomszerűen minden fajta saját tulajdont 
képező, valamint tovább eladás céljára beszerzett használtcikk értékesíthető. 
Alkalomszerű a havi legfeljebb két ízben történő értékesítés.  
 
(2) Állatvásáron az árusításra szánt háziállat vészmentes helyről a mindenkor 
hatályos állategészségügyi rendeletek szerint hozható forgalomba.  
 
(3) Szabadon termő gomba csak a gombavizsgáló szakellenőr engedélye alapján 
hozható forgalomba és csak azokon a piacokon, amelyek területén gombavizsgálat a 
teljes nyitvatartási idő alatt biztosítva van. Ahol nincs gombaszakértő, kizárólag 
termesztett gomba árusítható.3 
 
(4) Piacon és vásáron csak olyan növényi és állati eredetű terméket szabad 
forgalomba hozni, amely emberi egészségre nem káros és megfelel a mindenkori 
közegészségügyi, állategészségügyi és élelmezés-egészségügyi rendeleteknek. 
 
(5) Vásáron és piacon nem hozhatók forgalomba olyan termékek, amelyek 
forgalomba hozatala jogszabályba ütközik.  
 

                     
3 A 17/2004. (VI.24.) KGY rendelet 2. §-a egészítette ki.  
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4.§ 

 
A nyitva tartás rendjét az üzemeltető állapítja meg, a lakossági igényeket is 
figyelembe véve.  
 

5.§ 
 

Vásáron és piacon terméket az hozhat forgalomba, aki e tevékenység végzésére 
jogszabály alapján jogosult. 
 

6.§ 
 
A vásárokon és piacokon alkalmazott díjtételeket a vásár rendezője, illetve a piac 
fenntartója saját hatáskörében állapítja meg, önkormányzati vásár, piac esetén ezt a 
jogot a Közgyűlés gyakorolja. A díjtáblázatot a piac vagy vásár területén jól látható 
helyen ki kell függeszteni.  
 

7.§ 
 
(1) A piacok és vásárok területén bármilyen jellegű bővítéshez, fejlesztés (építés, 
bontás, átalakítás, műszaki berendezés létesítés stb.) az üzemeltető hozzájárulása 
és hatósági engedély szükséges.  
 
(2) Vendéglátó tevékenység csak szakhatósági engedélyek alapján, üzletben, vagy 
büfékocsiban folytatható.  
 

8.§ 
 

Amennyiben ugyanazon területen többfajta vásár vagy piac működik egy időben a 
piac fenntartója vagy a vásár rendezője köteles ezeket területileg elkülöníteni. 
 

9.§ 
 

(1) A vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek, gazdasági társaságok, 
illetőleg egyéb szervezetek, vagy megbízottjaik árusító tevékenységük helyén 
kötelesek kihelyezni a cégük azonosítására alkalmas táblát, feliratot.  
 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt személyek kötelesek a vásár, piac rendjét ellenőrző 
szervek (személyek) felszólítására személyazonosságukat és megbízotti 
minőségüket igazolni.  
 

10.§ 
 

A vásárrendező köteles a naptári évben tartandó összes vásárról vásárjegyzéket 
készíteni, s azt legalább az első vásárt megelőző 60 nappal közzététel céljából az 
Ipari és Kereskedelmi Minisztériumnak, továbbá tájékoztatásul az illetékes 
jegyzőnek, rendőrkapitányságnak, vámhivatalnak megküldeni.  
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III. 

 
 

AZ ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ PIACOKRA, VÁSÁROKRA ÉS 
VÁSÁRCSARNOKOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK4 

 
 

 
HATÁLYBALÉPÉS 

 
 

23.§ 
 

(1) A rendelet 1995. július 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg a Közgyűlés 
módosított 22/1993. (VI.01.) számú rendelete hatályát veszti.  
 
(2) E rendeletet a vásárokon és piacokon jól látható helyen ki kell függeszteni.  
 
(3)5 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123. EK irányelvbe ütköző 
rendelkezést nem tartalmaz.  
 
 
 
Nyíregyháza, 1995. június 26.  
 
 
Csabai  Lászlóné                                               Dr.Fazekas János 
  polgármester                                                              jegyző 
 

                     
4 A rendelet 11. §-ától 22. §-ait a 17/2004. (Vi.24.) KGY rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.  
5 A 29/2009.(IX.29.) KGY rendelet 1.§-a iktatta.  
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 
A vásárokról és piacokról szóló rendelet I. és II. fejezetében Nyíregyháza városban 
működő piacok és vásárok tartására vonatkozó általános rendelkezések kerültek 
megfogalmazásra a 35/1995. (IV.05.) sz. Kormányrendelet alapján. 
 
A III.fejezetben Nyíregyháza Város Önkormányzata által fenntartott piacok és 
vásárok megtartására vonatkozó szabályok kerültek átdolgozásra a fent hivatkozott 
Kormányrendelet figyelembe vételével.  
 
A helypénz díjak vonatkozásában a melléklet I. pontjában az állatvásár helypénz díjai 
változtak átlagosan 50 %-os mértékben a vásár szombati napról, hétfői napra történő 
áthelyezése miatt.  
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Melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/1995. (VII.1.) 
számú Vásárokról és Piacokról szóló rendeletéhez6 

                     
6 A rendelet mellékletét a 17/2004. (VI.24.) KGY rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.  


