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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2001. (XII. 6.) rendelete 

a vásár- és piactartás rendjéről 
(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 40/2004.(XI.30.), 34/2008. (XI.28.),24/2009. 

(XII.08.), 19/2012. (V.21.), és 18/2013. (VI.5.) számú önkormányzati rendeletekkel) 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vásárokról és piacokról 

szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletben valamint a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás 

közegészségügyi szabályairól 59/1999. (XI. 26.) EüM rendeletben foglaltakra tekintettel az 

alábbi rendeletet alkotja:
1
 

A rendelet hatálya 
 

1. §. 

A rendelet hatálya kiterjed Abony város igazgatási területén az Önkormányzat által rende-

zett vásárokra és fenntartott piacokra: 

a) az országos állat- és kirakodóvásárra, havi állatvásárra 

b)  a napi élelmiszerpiacra, használtcikk-piacra. 

 

Vásár- és piac fenntartása 
 

2. §.
2
 

 

(1)Abony Város Önkormányzata a város  területén ezen rendelet alapján tart fenn piacokat és 

rendez vásárokat. 

 

(2)Abony Város Önkormányzata az ABOKOM Nonprofit KFT Abony, Kossuth tér 1. (továb-

biakban üzemeltető) útján piacot tart fenn és rendez vásárt. 

 

Piacok, vásárok helye, ideje 
 

3. §.
3
 

(1) Piacot és vásárt az önkormányzati rendeletben feltüntetett helyen, továbbá esetenként 

kijelölt területen szabad tartani. 

 

(2) Országos kirakodó- és állatvásár 

a. helye: 2740. Abony, 0161/1 hrsz-ú (7 ha 8998 m²) 

b. időpontja: Az illetékes bizottság által évente meghatározott vásárnaptár szerint. 

c. Időtartama: 5 -14 óráig 

 

(3) Havi állatvásár 

a. helye: 2740. Abony, 0161/1 hrsz-ú (7 ha 8998 m²) 

b. időpontja: Az illetékes bizottság által évente meghatározott vásárnaptár szerint. 

c. Időtartama: 5 -14 óráig 

(4) Búcsúvásár 
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 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2009. (XII.08) számú rendeletének 1.§-a 

Hatályos: 2010. január 1-től 
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 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2009. (XII.08) számú rendeletének 2. §-a 

Hatályos: 2010. január 1-től 
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 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2013. (VI.5.) számú rendeletének 1.§-a 

Hatályos: 2013. július 15-től 
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a. helye: 2740. Abony, 0161/1 hrsz-ú (7 ha 8998 m²) 

b. időpontja: Az illetékes bizottság által évente meghatározott vásárnaptár szerint. 

c. Időtartama: 5 -14 óráig 

 

(5) Napi élelmiszer- és használtcikk piac 

a. helye: 2740. Abony, 859/4 hrsz-ú (7755 m²) 

b. időpontja: A hét minden napja. 

c. Időtartama: a piaccsarnok tekintetében 5-19 óráig, a fedett piactér tekintetében 

5-14 óráig. 

 

Vásáron és piacon forgalomba hozható áruk köre 
4. §. 

 

(1)Állatvásáron élőállat, továbbá a bognár, kocsigyártó, köteles és szíjgyártó ipar köréhez  

tartozó termékek hozhatók forgalomba. 

 

(1) Kirakodóvásáron, valamint a napi élelmiszerpiacon - ló, szamár, öszvér, szarvasmarha,  

sertés, juh és kecske kivételével - bármely árú forgalomba hozható, melyet jogszabály 

nem tilt. 

 

(3) 4
Vásáron és piacon a kereskedelmi tevékenységre, az értékesített termékre, az értékesítő 

helyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak megfelelően 

termékértékesítés, továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint 

helyben végezhető kereskedelmi szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható. 

 

(4) 5
 

 

Árusításra jogosultak köre 
5. §.

6
 

 

(1) Vásáron és piacon csak az a magánszemély, illetve szervezet árusíthat, amely megfelel az 

55/2009. (III.13.) Korm. rendelet előírásainak, az abban meghatározott kötelezettségeit 

teljesítette. 

 

(2) 7
Vásáron és piacon az árusok illetőleg a szolgáltatók helyét az üzemeltető jelöli ki.          

Az árusok csak az üzemeltető által kijelölt részen árusíthatnak. 

a piacon az árusok kizárólag a piaccsarnok és a fedett piactér területén kijelölt területen 

árusíthatnak. 

 

 

Vásárokon és piacon az árusítás és a helyfoglalás rendje 
6. §.

8
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 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2013. (VI.5.) számú rendeletének 2. §-a 

Hatályos: 2013. július 15-től 
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 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2009. (XII.08) számú rendeleté-

nek 3. §-a  

Hatálytalan: 2010. január 1-től 
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 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2009. (XII.08.) számú rendeletének 5. §-a 

Hatályos: 2010. január 1-től 
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(1) A piacon és a vásárokon a helyhasználat engedélyhez és díjfizetéshez kötött. 

 

a.) 9
A napi helyhasználók a helyjegy megváltásával a piac nyitásától zárásáig tartó árusí-

tására jogosultak. Napi helyhasználat esetén ugyanez a hely többször is kiadható, ha 

azt a helyhasználó elhagyta. Ebben az esetben is az egész napra megállapított hely-

használati díjat kell megfizetni. 

A vásári és piaci helypénzek díjat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

b.) Az állandó helyhasználatot az üzemeltető bérleti díj ellenében szerződéssel biztosítja 

az árusítók számára. A szerződést legfeljebb 1 naptári évre lehet kötni, melyben a 

helyhasználat feltételei kerülnek rögzítésre. Az állandó helyhasználatáért, a helyhasz-

náló a bérleti díjon felül helypénzt is köteles fizetni. A megállapított bérleti díjat ha-

vonta előre a hónap 5. napjáig kell megfizetni. A díjfizetés elmaradása a helyhasználat 

azonnali megszűnésével jár. 

 

(2) 10
A helyhasználati díjjal lekötött hely más árus számára akkor hasznosítható, ha a jo-

gosult azt a piac, vásár kezdetétől számított 2 órán belül nem foglalja el. 

(3) 11
A felhozott áruk elhelyezése sátrak és asztalok felállítása az árusítási idő előtt 1 órá-

val lehetséges. Az elpakolás az árusítási idő leteltét követő 1 órán belül kötelező. A 

Piaccsarnok tekintetében az árusító asztalok tároló szekrényeiből nem kell kipakolna, 

ha az árus rendelkezik havi helyhasználati díjjal. 

(4) Az üzemeltető esetenként engedélyezheti, hogy az árusítási idő után a nagyobb meny-

nyiségű eladatlan zöldség és gyümölcsféléket tovább árusítsák. 

(5) A piaccsarnokban a piacon üzleti árusító hellyel vagy egyéb bérleménnyel rendelke-

zők abban az esetben, ha a bérelt területen kívül is árusítanak, vagy más célból helyet 

foglalnak el ezért a területért is díjat kötelesek fizetni. 

(6) A helyhasználat alatt minden árus köteles az elfoglalt helyet tisztán tartani. A hely-

használat megszüntetésekor köteles a helyet üresen tisztán sértetlen állapotban átadni 

az üzemeltető részére. 

 

A helypénz és a szolgáltatások díjai 

 
7. §.  

 

(1)
12

 Vásáron, piacon az árusítás után helypénzt, árusítóhelyiségek, illetve azok elhelyezésé-

hez szükséges terület rendelkezésre bocsátása esetén – az 1. és 2. számú mellékletekben 

meghatározott -  bérleti díjat kell fizetni. 

 

(2) A helypénzt a ténylegesen elfoglalt terület vagy a felhozott áru mennyisége után, állatok 

esetében pedig a felhozott állat fajtája és darabszáma szerint kell fizetni. 

 

(3) A négyzetméterenként, vagy folyóméterenként fizetendő helypénz, bérleti díj szempontjá-

ból minden megkezdett négyzetméter vagy folyóméter egésznek számít. 

                                            
9
 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2013. (VI.5.) számú rendeletének 4. §-a 

Hatályos: 2013. július 15-től 
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 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2013. (VI.5.) számú rendeletének 6. §-a 

Hatályos: 2013. július 15-től 
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(4) A helyhasználók részére a fenntartó a kifizetett helypénzről megfelelő folyószámmal, ér-

tékjelzéssel ellátott helypénzjegyet köteles adni. 

 

(5) A helypénzjegy a váltás napján érvényes a helyfoglalástól a hely elhagyásáig, mely időtar-

tam alatt az árusítók a helypénzjegyet kötelesek megőrizni, és az ellenőr kérésére felmutatni. 

Ellenkező esetben a szabályszerű díjat újból köteles megfizetni. 

 

(6)
13

 A piaccsarnokban lévő üzlethelyiségek hasznosítása bérbeadás útján történik. A bérbe-

adás az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elide-

genítésükről szóló 14/2007. (IV.12.) számú rendelet szabályait kell alkalmazni azzal az elté-

réssel, hogy a bérleti szerződésnek tartalmaznia kell a bolt üzletkörét is. 

 

A vásárokon és piacokon árusítás feltételei 
8. §

14
 

 

 

Fontosabb közegészségügyi és állategészségügyi előírások 
9. §.

15
 

 

Rendészeti intézkedések 
10. §.

16
 

 
11. §.

17
 

 

(1) 
18

 

(2) A vásár, illetve a piac területéről három hónapra kitiltható az, aki: 

a./ a helypénz fizetését megtagadja, 

b./ mástól kapott vagy régi helypénzjegyet használ, 

c./ a megfizetett díjnak megfelelő területnél nagyobb helyet foglal el és a különbözetet 

nem fizeti meg, 

d./ aki a Piacfelügyelet piaci rendjére vonatkozó felszólításának nem tesz eleget, 

 

(3) 
19
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 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2013. (VI.5.) számú rendeletének 7. §-a 

Hatályos: 2013. július 15-től 
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(4) Az (2) bekezdésben meghatározott eljárásra alapot adó okról jegyzőkönyvet kell készíteni, 

melyet két tanúval kell hitelesíttetni. 

(5)
20

 A vásár és piac rendjét - figyelemmel e rendelet előírásaira- az Üzemeltető határozza 

meg. Az Üzemeltető saját hatáskörben készít „Házi rendet” amelyet a biztonságos és szabá-

lyos üzemletetés érdekében, a piacfelügyelő betartat a piac használóival (árusok, vevők) 

szemben. 

 

Hatálybaléptetés 
12. §. 

 

(1)Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Abony 

Nagyközségi Tanácsának a vásár és piactartásról szóló  1/1985.sz. rendelete hatályát veszíti. 

 

(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

(1) A vásár- és piactartás rendjéről szóló rendeletet plakát formájában a piacon és a vásártéren 

közzététel céljából ki kell függeszteni. 

 

Abony, 2001. december 6. 

 

    Gajdos István          Varga Sándorné 

        polgármester      jegyző  

 

Kihirdetve:  

 Abony, 2001. december 6.                         Varga Sándorné 

             jegyző 

Záradék: Abony Város Önkormányzat a vásár- és piactartás rendjéről szóló 16/2001. (XII.6.) 

számú rendeletének az alábbi rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalása megtörtént: 

 
- Abony Város Önkormányzat 40/2004. (XI.30.) számú rendelete 

- Abony Város Önkormányzat 34/2008. (XI.28.) számú rendelete 

- Abony Város Önkormányzat 24/2009. (XII.08.) számú rendelete 

- Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V.21.) önkormányzati 

rendelete 

- Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (VI.5.) önkormányzati 

rendelete 
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 Megállapította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2013. (VI.5.) számú rendeletének 8. §-a 

Hatályos: 2013. július 15-től 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

16/2001.(XII.6.) sz. rendeletének 

1. számú melléklete
21

 
 

 

I. 

             Vásár  helypénzdíjak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szolgáltatási díjak az Áfá-t tartalmazzák. 
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 Módosította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2013. (VI.5.) számú rendeletének 9. §-a 

Hatályos: 2013. július 15-től 

 

Helypénz megnevezése 

 

2013. évi díjak 

Állatok darabonként 

Szopós csikó, borjú 420,- Ft/db 

Hízott sertés, anyakoca 395,- Ft/db 

Szopós malac 3 hónaposig 130,- Ft/db 

Süldő malac 3 hónapostól 160,- Ft/db 

Bárány, juh, kecske 160,- Ft/db 

Ló, szarvasmarha, szamár, öszvér 475,- Ft/db 

Tyúk és egyéb baromfi 30,- Ft/db 

Liba, pulyka, nyúl 55,- Ft/db 

Kacsa 30,- Ft/db 

Pelyhes baromfi, napos csibe 110,- Ft/10db 

Szárnyas vad 160,- Ft/db 

Vásár területére bevitt járművek után fizetendő díjak 

Tehergépkocsi 365,- Ft/db 

Tehergépkocsi + pótkocsi 1000,- Ft/db 

Személygépkocsi 210,- Ft/db 

Személygépkocsi + utánfutó              290,-Ft/db 

Egyéb díjak 

Piaci WC 80,- Ft 

Kerékpár őrzése 30,-Ft/kerékpár 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

16/2001.(XII.6.) sz. rendeletének 

2. számú melléklete
22

 

 

 

 

II.  

 

Piac helypénz és egyéb díjak 
 

 

Bérelhető fix asztal (2 x1 m) 200.- Ft/db/nap  Őstermelő esetében. 

Bérelhető fix asztal (2 x1m) 500.- Ft/ db/ nap Kereskedő esetében. 

Bérelhető hely/mobil asztal    

(2 x1m) 

100.- Ft/db/nap Őstermelő esetében. 

Bérelhető hely/mobil asztal    

(2 x1m) 

375.- Ft/ db/nap Kereskedő esetében. 

Helyhasználati díj egy ösz-

szegben fizetve teljes évre 

36000.- Ft/év/asztal  

Helyhasználati díj 2000.- Ft/ hó/ asztal  

Helyhasználati díj 100.- Ft/nap/ asztal  

WC használat díja 100.- Ft/alkalom  

 

 

E rendelet 2. sz. melléklet 2013. augusztus 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szolgáltatási díjak az Áfá-t tartalmazzák. 
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 Megállapította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2013. (VI.5.) számú rendeletének 9. §-a 

Hatályos: 2013. augusztus 1-től 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

16/2001.(XII.6.) sz. rendeletének 

3. számú melléklete
23

 

 

 

 

II.  

 

Piac helypénz és egyéb díjak 
 

 

Bérelhető fix asztal (2X1 m) 400.- Ft/db/nap  Őstermelő esetében. 

Bérelhető fix asztal (2x1m) 1000.- Ft/ db/ nap Kereskedő esetében. 

Bérelhető hely/mobil asztal 

(2x1m) 

200.- Ft/db/nap Őstermelő esetében. 

Bérelhető hely/mobil asztal 

(2x1m) 

750.- Ft/ db/nap Kereskedő esetében. 

Helyhasználati díj egy ösz-

szegben fizetve teljes évre 

36000.- Ft/év/asztal  

Helyhasználati díj 4000.- Ft/ hó/ asztal  

Helyhasználati díj 200.- Ft/nap/ asztal  

WC használat díja 100.- Ft/alkalom  

 

 

 

E rendelet 3. sz. melléklet 2013. október 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 

A szolgáltatási díjak az Áfá-t tartalmazzák. 
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 Megállapította: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2013. (VI.5.) számú rendeletének 10. §-a 

Hatályos: 2013. október 1-től 

 


