DUNASZERDAHELY VÁROS

Dunaszerdahely Város 2015/5 sz. (2015. április 28.) általános érvényű
rendelete a piacokon való árukereskedelemről és szolgáltatásnyújtásról
Dunaszerdahely Város területén

A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2015.04.28-ai testületi ülésén hozta.
Az általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal hirdetőtábláján
és internetes honlapján 2015.04.10-én lett közzé téve.
Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes honlapján
2015.05.12. lett közzé téve.
Ezen általános érvényű rendelet 2015.05.27. lépett hatályba.
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Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§, kapcsolódva
a 4§ 3. bek. i.) pontjával, a piacokon való árukereskedelem és szolgáltatásnyújtás feltételeiről
szóló 1998. évi 178. törvény 3.§ (8) bek. és a vállalkozásokról szóló 1991. évi 455. törvény és
későbbi módosításaik alapján a következő rendeletet alkotja:

Dunaszerdahely Város 2015/5 sz. (2015. április 28.) általános érvényű rendelete a
piacokon való árukereskedelemről és szolgáltatásnyújtásról Dunaszerdahely Város
területén
I.FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
Tárgyi hatály
Ezen általános érvényű rendelet (továbbiakban rendelet) rendelkezik a piacokon való
árukereskedelem és szolgáltatásnyújtás feltételeiről Dunaszerdahely Város területén, főként
a) piac létesítésének feltételei, ill. a kérelmezés formai és tartalmi követelményei
b) piacokon való árukereskedelem és szolgáltatásnyújtás kérelmezésének formai és
tartalmi követelményei
c) az árusított termékek és szolgáltatások fajtáját, mely termékek árusítása és
szolgáltatások nyújtása a város területén található piacokon engedélyezett
d) természetes személyek-magánvállalkozók, jogi személyek és természetes személyek
kötelezettségeit a piacokon való árukereskedelem és szolgáltatásnyújtás során
e) alkalmi piacok megvalósulásának időszakát és terjedelmét
f) piaci napokat, kereskedési és nyitvatartási időt
g) az árusító megnevezése
h) a Piaci Házirend elfogadásának menete.
2.§
Fogalmi meghatározások
1. E rendelet alkalmazásában:
a) Piaci árusító hely- piac, piactér, sátor állandó hellyel, alkalmi piac vagy ambuláns
árusítás végzésére meghatározott közterület
b) Piac- állandó jellegű árukereskedelemre és szolgáltatásnyújtásra kijelölt, fedett vagy
részlegesen fedett terület
c) Piactér- olyan fedett terület, amely állandó jellegű árukereskedelemre és
szolgáltatásnyújtásra alkalmas működési egységekkel és mozgatható árusító
berendezésekkel rendelkezik
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d) Alkalmi piac- ideiglenes árukereskedelem és szolgáltatásnyújtásra alkalmas terület,
főként vásárok, időszakos és évfordulós vásárok és saját felhasználású textil,
ruhanemű, sport és egyéb fogyasztói termékek természetes személyek egymás közti
megfelelő mértékű kereskedése
e) Ambuláns árusítás- ideiglenes sátras árusítás, mozgatható árusító berendezésekkel való
értékesítés, mozgó értékesítés és időszakos árusítás a működési egység előtt, nem
minősül ideiglenes sátras árusításnak, mozgatható árusító berendezésekkel való
értékesítésnek, amely esetében az építési törvény alapján építési engedély szükséges
f) egész éves vagy szezonális működéssel rendelkező állandó sátras értékesítés közterületen található építmény, amely vagy az eladó tulajdonában van, vagy pedig
bérli azt.
2. Ezen rendelet alkalmazásának céljából piaci árusító helynek minősül az a terület vagy nem
lakás célú helyiség, melyben alkalmi, vagy ambuláns árusítás folyik és nem minősül
működési egységnek. Ez nem érvényes, amennyiben kiállításon, vagy vásáron történő
kiállítók általi árusításról, vagy értékesítést népszerűsítő eseményről van szó.
3. Piaci árusító helynek nem minősül azon közterület, amely ideiglenes vagy állandó jelleggel
bérbe van adva árukereskedelem vagy szolgáltatásnyújtás céljából, s amely szervezetileg,
területileg és műszakilag a működési egységhez tartozik.
II.FEJEZET
PIACOK, PIACOKOKON VALÓ ÁRUKERESKEDELEM ÉS
SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS
3.§
Piacok üzemeltetésének feltételei
1. Piacokat a város létesíti, illetve a város (írásos) engedélye alapján más személy is létesíthet
piacokat. Olyan piacok létesítéséhez, amelyek nem közterületen vagy nem lakás célú helyiség,
melyhez a létesítőnek nincs tulajdonjoga, a tulajdonos beleegyezése szükséges.

2. A (1). bek. szerinti piaci létesítési engedélykérelemnek a következőket kell tartalmazni:
a) a kérelmező/üzemeltető személyes adatai (cégnév/megnevezés, székhely, azonosítószám)
b) a piac üzemeltetési helyének azonosítása a tulajdoni lap szerint
c) a piac üzemeltetési ideje
d) a piac kereskedési és nyitvatartási ideje
e) az árusított termékek és/vagy szolgáltatások fajtája
f) a személyes higiénára kijelölt hely feltüntetése
g) az árusító és szolgáltatás nyújtására szolgáló egység fajtája
h) a hulladék tárolásának és elszállításának módja
3. A (1). bek. szerinti piaci üzemeltetési engedélykérelemhez a következőket kell mellékelni:
a) a területrendezési térképet a piac helyének megjelölésével
b) bérleti szerződés vagy más okirat, mely a kérelmező ingatlanhoz fűződő jogi viszonyát
igazolja, amely tartalmazza a piac üzemeltetésének javaslatát illetve az ingatlan
3

tulajdonosának a piac üzemeltetésébe való beleegyező nyilatkozatát, ha a kérelmező
nem tulajdonos,
c) piactér, vásárcsarnok, alkalmi piac létesítése során a piac házirendjét.
4. A piac létesítésénél, illetve a piac létesítésének engedélyezésénél a város figyelembe veszi
a közrend megőrzését, a közérdeket, a célszerűséget, a biztonságot, a termékárusítás és
szolgáltatásnyújtás kultúráltságát, valamint a vásárok, kiállítások és hasonló közérdekű
rendezvények célszerűségét.
5. A piacokon való árukereskedelemnek és szolgáltatásnyújtásnak meg kell felelni a külön
előírások szerinti általános, műszaki, higiéniai és működési feltételeknek.
4.§
A piacokon való árukereskedelem és szolgáltatásnyújtás feltételei
1. A piacokon való árukereskedelem és szolgáltatásnyújtás kizárólag a város írásos engedélye
alapján lehetséges. A város a piacokon való árukereskedelmet és szolgáltatásnyújtást annak a
személynek engedélyezi, aki az ezen rendeletben (5.§) foglalt feltételeket teljesíti és az (5.)
bek. alapján benyújtja a szükséges iratokat.
2. A piacokon való árukereskedelemhez és szolgáltatásnyújtáshoz szükséges engedélyt irásos
engedélykérelem alapján adják ki.
3. Ezen rendeletben (5.§) foglalt feltételek teljesítése a következő iratok felmutatásával
igazolható:
a) külön előírások szerinti vállalkozási engedély fénymásolata, amennyiben a kérvényező
vállalkozásra jogosult természetes vagy jogi személy; a kérvényező a város külön
kérésére köteles felmutatni a vállalkozási engedély eredeti példányát,
b) a kérvényező becsületbeli nyilatkozata arról, hogy minden általa árusított termék saját
termelői és tenyésztési tevékenységből származik, vagy erdei terméseket árul,
amennyiben a kérvényező saját termelői vagy tenyésztési tevékenységből származó
növényi –és állati eredetű termékeket árusító természetes személy,
c) a kérvényező becsületbeli nyilatkozata arról, hogy minden általa árusított termék,
megfelelő mértékben árusított saját felhasználású termék, amennyiben a kérvényezők
saját felhasználású termékek, egymás közti kerskedelmének megfelelő mértékű
árusítását folytató természetes személyek.
4. A piacokon való árukereskedelemre és szolgáltatásnyújtásra irányuló kérelem mellékletét
képezi továbbá:
a) külön előírások szerinti árukereskedelem és szolgáltatásnyújtás feltételeinek
teljesítéséről szólló igazolás, amennyiben olyan árukereskedelemről és
szolgáltatásnyújtásról van szó, amely ezen igazolást megköveteli,
b) a kérvényező elektronikus nyilvántartó pénztárának pénztárkönyvében található azon
oldal („adóhivatali bejegyzések“) másolata, amelyen az elektronikus nyilvántartó
pénztár regisztrációs adókódja, vagy a virtuális nyilvántartó pénztár regisztrációs
adókódjának kiutalásáról szóló igazolás fénymásolata van feltüntetve, vagy pedig a
kérvényező becsületbeli nyilatkozata arról, hogy a termékárusításhoz és a
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szolgáltatásnyújtáshoz nem köteles elektronikus vagy virtuális nyilvántartó pénztárat
használni.
5. Amennyiben a kérvényező - természetes személy - saját termelői és tenyésztési
tevékenységből származó termékeket vagy erdei terméseket árusítít, be kell bizonyítania,
hogy a földterület, melyen saját termelői vagy tenyésztési tevékenységét végzi, tulajdonában,
haszonbérben vagy más ehhez hasonló jogviszonyban van.
6. A (3) bek. b) pontja szerint benyújtott dokumentumokat a város köteles 5 éven át
megőrizni annak az évnek a végétől számítva, amelyik évben ezen dokumentumok
bemutatásra kerültek. A város köteles haladék nélkül tájékoztatni a Szlovák Köztársaság
Pénzügyi Igazgatóságát a piacokon való árukereskedelem és szolgáltastásnyújtás
engedélyezéséről az igazgatóság internetes oldalán feltüntetett telefonszámon vagy mail
címen.
7. Tilos minden olyan termék árusítása és szolgáltatás nyújtása, melyeket a város ezen
rendeletben nem engedélyez.
8. Amennyiben az árusító a külön előírások szerinti kötelezettségeket ismételten és súlyosan
megsérti, az árukereskedelemre és szolgáltatásnyújtásra kiadott engedélyt a város
megszüntetheti.
5.§
Piacokon való árukereskedelemre és szolgáltatásnyújtásra jogosult személyek
Piacokon való árukereskedelemre és szolgáltatásnyújtásra jogosultak a város engedélye
alapján:
a) a külön törvény szerint vállalkozásra jogosult természetes és jogi személyek
b) a saját termelői vagy tenyésztési tevékenységéből származó növény- és állati eredetű
termékeket, erdei terméseket árusító természetes személy
c) saját felhasználású termékeket, egymás közti kereskedelmének megfelelő mértékű
árusítást folytató természetes személyek.

Az árusított termékek és szolgáltatások fajtái
6.§
Élelmiszerek árusítása
1. Amennyiben a további rendeleti rendelkezések nem tárgyalják másként, a következő
termékeket lehet a piacokon ideiglenesen árusítani:
a) helyi fogyasztásra alkalmas ételek és italok,
b) csomagolt és porciózott fagylalt az illetékes élelmiszer ellenőrző hatóság
jóváhagyásával,
c) gyümölcs, zöldség,
d) savanyított káposzta és egyéb savanyított zöldségek,
e) szárított gyümölcs, dió, pattogatott kukorica, jogosult gyártók által feldolgozott és
csomagolt magvak,
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f) friss gomba,
g) az illetékes élelmiszer ellenőrző hatóság által ellenőrzött és jováhagyott tyúktojás,
h) az illetékes élelmiszer ellenőrző hatóság által ellenőrzött és jóváhagyott kenyér,
péksütemény és egyéb pékáru,
i) az illetékes élelmiszer ellenőrző hatóság által ellenőrzött és jóváhagyott fogyasztói
csomagolású élelmiszeripari termék,
j) az illetékes élelmiszer ellenőrző hatóság által ellenőrzött és jóváhagyott hús és egyéb
hústermék,
k) az illetékes élelmiszer ellenőrző hatóság által ellenőrzött és jóváhagyott tej és egyéb
tejtermék,
l) az illetékes élelmiszer ellenőrző hatóság által ellenőrzött és jóváhagyott cukrászipari
termékek,
m) Állategészségügyi és Élelmiszer-felügyeleti hatóságnál nyilvántartásba vett
őstermelőktől származó méhészeti termékek,
n) erdei termések,
o) gyümölcslevek, házi készítésű szörpök, házi készítésű befőttek és biotermékek,
p) mézeskalács, kürtöskalács, cukorkák, vattacukor, törökméz,
q) piaci fogyasztásra alkalmas halak az erre elkülönített tárolókban, az illetékes
Állategészségügyi és Élelmiszer- felügyeleti hatóság jováhagyásával,
r) friss és szárított fűszerek és gyógynövények,
s) jogosult gyártó által feldolgozott és csomagolt szárított gomba.
2. Élelmiszerek piacon való árusítása csak a higiéniai feltételek betartása mellet lehetséges.
3. Élelmiszerek, helyi fogyasztásra alkalmas ételek és italok alkalmi sátras árusítása esetén az
illetékes közegészségügyi hivatal külön előírás szerinti hozzájárulása szükséges.
4. Élelmiszerek, helyi fogyasztásra alkalmas ételek és italok árusításáról a piac üzemeltető
írásban tájékoztatja az illetékes egészségvédelmi hivatalt.
7.§
Közszükségleti termékek és élő állatok árusítása
1. Amennyiben ezen rendeleti rendelkezések a továbbiakban nem tárgyalják másként, a
piacokon a következő közszükségleti termékeket lehet árusítani:
a) textilruhák, ruhaneműk,
b) cipők,
c) háztartási cikkek,
d) rövidáru, papíráru,
e) közmetikumok, drogéria,
f) játékok,
g) közhasználati elektrotechnikai eszközök,
h) könyvek, időszaki sajtó,
i) audiovizuális művek vagy egyéb művek eredeti vagy másolt példánya,
j) sportszerek,
k) használt textilruhák, ruhaneműk, sportszerek és más közszükségleti termékek,
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bútor,
virágok, palánták, vetőmagok,
karácsonyfák,
díszkoszorúk, gyertyák, mécsesek,
kézművesipari és népművészeti termékek,
fonott- és bőrtermékek,
üvegből, porcelánból és kerámiából készült termékek,
díszek, dekorációk,
bizsutéria,
kézi szerszámok,
állatok gondviselését szolgáló mezőgazdasági kellékek mezőgazdászok és
kistenyésztők számára
2. Közszükségleti cikkek, főként a textiláruk, ruhaneműk, cipők, háztartási cikkek,
elektrotechnikai berendezések, közhasználati elektronikai berendezések, rövidáru, papíráru,
kozmetikumok, drogéria, sportcikkek és játékok csak:
a) a vásárcsarnok működési egységeiben,
b) a piactér működési egységeiben,
c) állandó hellyel rendelkező sátrakban,
d) alkalmi piacokon,
e) a működtetetési egység előtt,
f) mozgó értékesítés során árusíthatók.
Az elektrotechnikai eszközöket, amelyeket működésükhöz áram alá kell helyezni, kizárólag a
vásárcsarnok olyan működési egységeiben és állandó hellyel rendelkező sátraiban lehet
kipróbálni, amelyekben a biztonságos kipróbálás feltételei adottak. Sportcikkeket kizárólag a
vásárcsarnok és a piactér működési egységeiben, valamint a mozgó árusítóhelyeken lehet
árusítani.
3. A (2). bek foglalt korlátozások nem vonatkoznak értékesítést népszerűsítő események,
melyek az értékesítés támogatásával és új termékek piacra való bevezetésével kapcsolatosak.
4. A piacokon a következő élő állatokat lehet árusítani: piaci fogyasztásra alkalmas halak,
továbbá baromfik, házinyulak, kutyák, macskák és apró rágcsálók.
5. Az illetékes állategészségügyi hivatal jóváhagyásával a piacokon megrendezésre
kerülhetnek kereskedelmet népszerűsítő események illetve állattenyésztő szövetkezetek és
csoportulások által szervezett események.
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

8.§
A szolgáltatások fajtái
Piacon a következő szolgáltatások nyújthatóak:
a) vendéglátó ipari egységekben nyújtott szolgáltatás, gyors frissítők, étkeztetés;
b) kések, ollók, szerszámok élesítése;
c) esernyőjavítás;
d) cipőjavítás és tisztítás;
e) kulcskészítés;
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f)
g)
h)
i)
j)

tolltisztítás;
táskajavítás;
sporteszközök javítása;
propagációs és információs szolgáltatások;
szórakoztató szolgáltatások (cirkusz, körhinta, autodrom, adrenalín akciók).

9.§
Egyes árukkal való kereskedés tilalma
A piacokon tilos árusítani:
a) lőszert és fegyvereket,
b) robbanó és pirotechnikai termékeket,
c) sajtóterméket és minden olyan dolgot, ami a jó erkölcsöt veszélyezteti,
d) dohányt, dohányárut, dohányzásra szánt dohánymentes terméket,
e) szeszes italokat, párlatokat és csomagolt alkoholos italokat, ez a tilalom nem
vonatkozik az alkalmi piacokra,
f) mérgező anyagot, kábítószert és pszichotróp anyagokat,
g) gyógyszereket,
h) gépjárműveket, motorbiciklit és ezek tartozékait,
i) védett állatfajokat, szabadon élő állatokat és veszélyes és invazív állatokat,
j) élő állatokat, kivételt képeznek a piaci fogyasztásra alkalmas halak, baromfik,
házinyulak, kutyák, macskák, apró rágcsálók, valamint a tilalom nem vonatkozik a
kereskedelmet népszerűsítő eseményekre és állattenyésztő szövetkezet és
csoportosulások által szervezett eseményekre,
k) védett növények, egyede illetve gyorsan szaporodó növényfajtákat,
l) gombák, kivéve az ehető friss gomba, ill. a jogosult gyártó által feldolgozott és
szárított gomba, melynek feldolgozása során az üzemben minden külön előírás szerinti
feltétel be volt tartva.
10.§
Piactér, vásárcsarnok, alkalmi piac és más piacok kezelője
1. Ezen rendelet alkalmazásának céljából piactér, vásárcsarnok, alkalmi piac és más piacok
kezelőjének nevezzük magát a létesítőt, illetve azt a személyt, akit a létesítő a piactér,
vásárcsarnok, alkalmi piac és más piacok kezelésével megbízott és ezen tevékenységet
magánvállalkozói engedély alapján végzi.
2. Az ambuláns árusítási piacoknak a város az üzemeltetője. Amennyiben a piac működési
egységnek nem minősülő nem lakás célú helyiség vagy közterület, amelyben ambuláns
árusítás folyik vagy alkalmi piac létesült, a piac kezelőjének tekintendő a közterületen kívüli
nem lakás célú helyiség vagy közterület tulajdonosa.
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11.§
Ambuláns árusítás a város területén
1. A városban ambulánsan árusítható termékek:
a) könyvek, napi és időszakonként megjelenő sajtó, audiovizuális termékek eredeti vagy
másolt példánya,
b) kisebb művészeti alkotások és ipari termékek,
c) ezen rendeletben (7.§) foglalt közhasználati termékek,
d) a helyi fogyasztásra alkalmas ételek és italok,
e) csomagolt fagylalt,
f) gyümölcs és zöldség,
g) ezen rendeletben (6.§) foglalt élelmiszerek,
h) virágok,
i) azonnali és sorsolásos lottó nyeremények,
j) ezen rendeletben (7.§) foglalt élő állatok.
2. A város területén kívüli közutak és autópályák menti ambuláns árusítás tilos.
12.§
A piaci árusok kötelezettségei
1. Az árusok kötelesek a piac területén külön előírás szerint legfőképpen:
a) az árusító helyükön jól látható, félre nem érthető módon feltüntetni
 jogi személyek esetében cégnevüket, székhelyüket vagy a természetes személy
vállalkozó esetében a cégnevet és a vállalkozás helyét (a tevékenység végzésért felelős
személy családi és utónevét),
 a természetes személy családi és utónevét, lakhelyét, amennyiben az árusító az ezen
rendelet 5.§ b) és c.) pontjában megnevezett személy;
b) betartani a Piac Házirendjét;
c) elektronikus nyilvántartó pénztárat használni, kivéve az olyan természetes személyek,
akik saját termelői és tenyésztési tevékenységből származó növényi és állati
termékeket vagy erdei terméseket árusítanak;
d) az árusító helyet tisztán tartani és az árusítás után tisztán és rendben hagyni;
e) áruk és szolgáltatások árát félre nem érthető módon feltüntetni;
f) a mennyiségi árusítás esetén a fogyasztó részére biztosítani a mérés valóságnak való
megfelelés ellenőrzését, hatóságilag hitelesített mérőeszközt használni;
g) csak az üzemeltető által meghatározott helyen árusítani;
h) a Piac Házirendjének alapján a közterület használatáért kiszabott (az árusító
berendezés elhelyezéséért) helyi adót és további illetékeket még az árusítás
megkezdése előtt befizetni;
i) lehetővé tenni az árusításra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését az illetékes
ellenőrző szervek részére és az általuk kiadott határozatoknak alárendelni magukat;
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j) a termékárusítás és szolgáltatásnyújtás további külön előírásban foglalt feltételeit
betartani.
2. Az árus köteles a piac üzemeltető, ambuláns piac üzemeltető és további ellenőrzésre
jogosult szervek részére felmutatni:
a) vállalkozási engedélyét, a piacon való árukereskedelem és szolgáltatásnyújtási
engedélyt és személyi igazolványát;
b) abban az esetben, ha első gyártóról van szó, akkor az illetékes Állategészségügyi és
Élelmiszer - felügyeleti szerv általi nyilvántartásba vételőról szóló okiratot;
c) árusító hely használatbavételi engedélyét, és az árusítóhely vagy asztal használata
utáni díj befizetését igazoló okiratot, vagy az alkalmi piacokra való belépésére
feljogosító okiratot;
d) gomba árusítása esetén szakmai ismeretet igazoló okiratot;
e) egészségügyi igazolvány és illetékes egészségvédelmi szerv véleménye, amennyiben
az árusított termék fajtája ill. a szolgáltatás jellege megkívánja;
f) az áru származását igazoló okiratot, kivéve ha természetes személyek közti saját
felhasználású termékek megfelelő mértékű kereskedéséről van szó.
3. Az 5.§ b) pontjában megnevezett természetes személyek esetében az ellenőrző szerv
kérésére az áru származására vonatkozóan magyarázatot adni, amennyiben felmerül a gyanú,
hogy a termékek más termelőtől vagy tenyésztőtől származnak.
13.§
Alkalmi piacok fajtái
1. Dunaszerdahely Város területén a következő alkalmi piacok kerülnek megrendezésre:
a) Csallóközi Vásár
b) Városi Búcsú
c) Karácsonyi Vásár
d) Alkalmi vásárok a piactéren minden szombaton
14.§
Piaci napok, piacok és alkalmi piacok működési ideje
1. Piacok működési helye:
Rózsa Ligeti Piac nyitvatartási napjai és ideje
Nyári időszakban áprilistól októberig
Hétfő-péntek:
6.00-tól 18.00-ig
Szombat:
6.00-tól 12.00-ig
Téli időszakban novembertől márciusig
Hétfő-péntek:
7.00-tól 17.00-ig
Szombaton:
7.00-tól 12.00-ig
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Az említett időszak alatt a piac nyitva van az állami ünnepnapokon is, kivéve december 24.,
december 26. és január 1., valamint Nagypéntek, húsvét vasárnap és húsvét hétfő.
A piacon minden szombaton alkalmi vásár kerül megrendezésre.
2. Alkalmi piacok működése:
Az alkalmi piacok nyitvatartási ideje
a) Csallóközi Vásár
Nyitvatartási idő:
1. nap 9.00-tól 20.00-ig
2. nap 8.00-tól 20.00-ig
3. nap 8.00-tól 20.00-ig
4. nap 8.00-tól 14.00-ig
Megrendezés időpontja: szeptember utolsó vagy utolsó előtti csütörtökjétől vasárnapig
tartó időszak.
A nyitvatartási idő befejezése alól kivételt képeznek az étel és italt árusítók, mégpedig az
első naptól a harmadik nap 24.00-ig
b) Karácsonyi Vásár
Időpontja: december
Nyitvatartási idő: 9.00-tól 18.00-ig
c) Városi Búcsú
Időpontja: évente 2 nap (vasárnap és a következő hétfő) április hónapban Szent
György napján
Nyitvatartási idő: vasárnap 9.00-tól 20.00-ig, hétfő 9.00-tól 20.00-ig
3. Mozgó értékesítés nyitvatartási ideje:
Nyári időszakban április 01-től október 31-ig
Hétfő-vasárnap: 8.00-tól 18.00-ig
Téli időszakban november 01-től március 31-ig
Hétfő-vasárnap: 9.00-tól 15.00-ig
4. Városi emléknapok és jelentős ünnepnapok alkalmából rendezett kulturális, sport és egyéb
társadalmi események esetében helyi fogyasztásra alkalmas ételek és italok ambuláns
árusítása 24.00-ig engedélyezett
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III.FEJEZET
15.§
A Piaci Házirendek elfogadása
1. A piacok, piacterek és alkalmi piacok üzemeltetői kötelesek Piaci Házirendet kidolgozni,
amelyet a város, jóváhagyás után, általános érvényű rendeletben ad ki. A piac üzemeltetője a
Piaci Házirendet köteles jól látható helyen közzé tenni.
2. Az üzemeltető a Piaci Házirend elfogadására irányuló kérelmét a városi képviselő-testületi
ülés előtt legalább 40 nappal elfogadásra benyújtja.
3. E rendelettel jóváhagyásra kerül:
Rózsa Ligeti Piac Házirend (1.sz. melléklet)
Dunaszerdahelyi Csallóközi Vásár Házirend (2.sz. melléklet)
Városi Búcsú Házirend (3.sz. melléklet)
Dunaszerdahelyi Karácsonyi Vásár Házirend (4.sz. melléklet)
IV.FEJEZET
16. §
SZANKCIÓK
1. A város azon természetes személyek-vállalkozók, jogi személyek, ezen rendelet 5.§ b) és
c) pontjában meghatározott természetes személyek, illetve a piac üzemeltetője részére, akik
megsértik a piaci árukereskedelem és szolgáltatásnyújtás kötelezettségeit, külön törvény
alapján pénzbüntetést szabhat ki.
2. A város megtilthatja a piaci árukereskedelmet és szolgáltatásnyújtást azon természetes
vagy jogi személy részére, aki engedély nélkül tartott fenn piaci árusításra alkalmas helyet
vagy engedély nélkül folytat piaci árukereskedelmet és szolgáltatásnyújtást vagy megsérti a
piaci árukereskedelemmel kapcsolatos kötelezettségeit, melyeket e rendelet ír elő.
V. FEJEZET
17. §
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A 2013/6 sz. 2013.02.26-ai általános érvényű rendelet a piacokon való árukereskedelem és
szolgáltatásnyújtásról Dunaszerdahely Város területén hatályát veszti. A 2010/5 sz.
2010.04.27-ei általános érvényű rendelet a reklámtáblák elhelyezésének feltételeiről hatályát
veszti. A 2003/10 sz. általános érvényű rendelet a szórakoztató pirotechnikai termékek
használatáról Dunaszerdahely Város területén hatályát veszti. A 2011/1 sz. 2011.03.01
általános érvényű rendelet az állami támogatásból épített szociális bérlakások kiadásának
feltételeiről hatályát veszti.
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2. Ez a rendelet a Városi Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztést követő 15. nap letelte után
lép hatályba.
Kelt, Dunaszerdahely, 2015.05.11

JUDr. Hájos Zoltán
polgármester
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Dunaszerdahely Város 2015/5. sz. (2015. április 28.) a piacokon való árukereskedelemről és
szolgáltatásnyújtásról Dunaszerdahely Város területén szóló általános érvényű rendeletének
1.sz. melléklete

Rózsa Ligeti Piac Házirend
I.
Tárgyi hatály
Ez a Házirend határozza meg a Rózsa Ligeti Piac (továbbiakban csak „piac“) területét, a
piac megjelölését az árusított termékek adatai alapján, árusítás feltételeit, a piaci napokat,
kereskedési és nyitvatartási időt, az árusító helyek elhelyezését, az árusítás során illetve
befejezése után a tisztaság és higiénia fenntartásának szabályait
II.
Piac területe, piac kezelője
1. A piac Dunaszerdahely Város Rózsa Ligeti részén a 1475/1 sz. parcellán található. Ez egy
aszfalt burkolattal rendelkező terület, amelyen 24 fedéllel ellátott árusító asztal található. A
piac részét képezi a szociális szükségleteket ellátó épület. A piac belépő kapujánál a „PIAC“
megnevezés van feltüntetve és az információs táblán e Házirend közzétételre kerül.
2. A Rózsa Ligeti Piac (továbbiakban „piac”) üzemeltetője a Municipal Real Estate Dunajská
Streda s.r.o. társaság, székhely: Erzsébet tér 1203, 929 01 Dunaszerdahely, azonosító szám:
46 313 834, bejegyezve a Nagyszombati Járási Bíróság által vezetett Cégjegyzékbe a 27696/T
sz. alatt (továbbiakban „üzemeltető).
III.
Az árusítható termékek fajtái
1. A piacon a következő termékeket lehet árusítani:
a) gyümölcs, zöldség,
b) szárított gyümölcsök, dió, magvak,
c) saját tenyésztésből származó osztályozatlan tojások,
d) őstermelő által árusított méz,
e) erdei termések, a telek tulajdonosának vagy kezelőjének a termések leszedésébe való
beleegyező nyilatkozatának felmutatásával,
f) virágok, virág és zöldséghajtások, díszcserjék, gyümölcsfák,
g) karácsonyfa, fenyőgally,
h) gyertyák, mécsesek, díszek,
i) friss gomba, amennyiben az árusító rendelkezik érvényes gomba szakismereti
tanúsítvánnyal.
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2. A zöldségeket, burgonyát és erdei terméseket az agyagtól és felesleges részektől meg kell
tisztítani.
3. Az őstermelő árus, aki 50 vagy több tojót tenyészt, köteles a tojásokat külön törvény
szerint kóddal vagy más jellel ellátni.
4. Az őstermelő árus, aki 50nél kevesebb tojót tenyészt, köteles a tojásokat címkével vagy
cédulával megjelölni, illetve jól látható és könnyen olvasható információkat feltüntetni arra
vonatkozóan, hogy őstermelőtől származó osztályozatlan tojásról van szó:
a) ha az őstermelő természetes személy, akkor annak családi és utónevét, ha természetes
személy-vállalkozó akkor cégnevét, ha jogi személy, akkor az élelmiszerkereskedéssel foglalkozó vállalkozás cégnevét,
b) az őstermelő nyilvántartott működési egységének vagy tenyészetének címe, ahonnan
a tojás származik
5. Az emberi fogyasztásra szánt méz árusítását csak az olyan őstermelő végezheti, aki saját
méhészettel rendelkezik, saját eszközökkel szedi és csomagolja a mézet, és a méz árusítása
a méhészet tulajdonosának állandó lakhelye vagy a méhészet elhelyezkedése szerint külön
nyilván van tartva.
6. Az az őstermelő, aki mézárusítással foglakozik, a külön előírásokban meghatározott adatok
mellett, köteles feltüntetni a következő adatokat is:
a) ha az őstermelő természetes személy, akkor annak családi és utónevét, ha természetes
személy-vállalkozó akkor cégnevét, ha jogi személy, akkor az élelmiszerkereskedéssel foglalkozó vállalkozás cégnevét,
b) nyilvántartott működési egység vagy méhészet tulajdonosának címe,
c) méz származásának megjelölése,
d) csomagolás dátuma.
7. A városi piacon tilos olyan terméket árusítani, amely a jelen Házirendben nem szerepel,
kivéve az alkalmi piacok megrendezésének napjain.
8. A városi piacon megrendezésre kerülő alkalmi piacokon a kijelölt árusító helyeken
lehetőség van közszükségleti cikkek árusítására, főként textiláruk, ruhaneműk, cipők,
háztartási cikkek, rövidáru, papíráru, kozmetikumok, drogéria, játékok, népművészeti
alkotások, kézi szerszámok, állatok gondviselését szolgáló mezőgazdasági kellékek
mezőgazdászok és kistenyésztők számára, fonott- és bőrtermékek.
IV.
Árukereskedelemre jogosult személyek
1. Piacokon való árukereskedelemre és szolgáltatásnyújtásra jogosultak az üzemeltető
engedélye alapján:
a) a külön törvény szerint vállalkozásra jogosult természetes és jogi személyek,
b) a saját termelői vagy tenyésztési tevékenységéből származó növény- és állati eredetű
termékeket, erdei terméseket árusító természetes személy.
V.
Árusok jogai és kötelezettségei
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1. Az árus köteles:
a) csak az üzemeltető által meghatározott helyen árusítani;
b) a Piac Házirendjének alapján a kiszabott díjat még az árusítás megkezdése előtt
befizetni;
c) az árusító helyen jól látható, félre nem érthető módon feltüntetni
 jogi személyek esetében cégnevüket, székhelyüket vagy a természetes személyvállalkozó esetében a cégnevet és a vállalkozás helyét (a tevékenység végzésért felelős
személy családi és utónevét),
 a természetes személy családi és utónevét, lakhelyét, amennyiben az saját termelői és
tenyésztői tevékenységből származó termékeket vagy erdei terméseket árusít;
d) betartani a Piac Házirendjét;
e) elektronikus nyilvántartó pénztárat használni, kivéve az olyan természetes személyek,
akik saját termelői és tenyésztési tevékenységből származó növényi és állati
termékeket vagy erdei terméseket árusítanak;
f) az árusító helyet tisztán tartani és az árusítás után tisztán és rendben hagyni;
g) áruk árát félre nem érthető módon feltüntetni;
h) a mennyiségi árusítás esetén a fogyasztó részére biztosítani a mérés valóságnak való
megfelelés ellenőrzését, hatóságilag hitelesített mérőeszközt használni;
i) az árusított termékek valóságnak megfelelő adatait feltüntetni;
j) betartani a higiéniai, állategészségügyi és biztonsági előírásokat.
2. Az árus köteles a piac üzemeltető és további ellenőrzésre jogosult szervek részére
felmutatni:
a) vállalkozási engedélyét, a piacon való árukereskedelem és szolgáltatásnyújtási
engedélyt és személyi igazolványát, abban az esetben, ha első gyártóról van szó, akkor
az illetékes Állategészségügyi és Élelmiszer - felügyeleti szerv általi nyilvántartásba
vételéről szóló okiratot,
b) árusító hely használatbavételi engedélyét, és az árusítóhely vagy asztal használata
utáni díj befizetését igazoló okiratot,
c) gomba árusítása esetén szakmai ismeretet igazoló okiratot,
d) egészségügyi igazolvány és az illetékes egészségvédelmi szerv véleménye,
amennyiben az árusított termék fajtája ill. a szolgáltatás jellege megkívánja,
e) az áru származását igazoló okiratot, kivéve ha természetes személyek közti saját
felhasználású termékek megfelelő mértékű kereskedéséről van szó.
3. Ezen rendelet IV. cikkelye b) pontjában említett személy köteles az ellenőrző szerv
kérésére a termék eredetéről magyarázatot adni, amennyiben felmerül a gyanú, hogy az
árusított termékek nem saját termelői vagy tenyésztői tevékenységből származnak.
VI.
Árusító asztalok bérlete és működési díj mértéke
1. A piacon való árusítás feltétele az árusító hely, árusító asztal bérlete. Az árusító asztal
(árusító hely) bérlőjét a Város választja ki, ez a választás az önkéntes árverés szóló külön
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törvény (önkéntes árverés szóló 2002. évi 527. törvény) rendelkezéseinek megfelelő
alkalmazásával valósul meg (a községek vagyonáról szóló 1991. évi 138. törvény 9a§ (9)
bekezdés).
2. Az árusító asztal kikiáltási ára a következő:
1,2 sz. asztal
180 euró
21,22,23,24 sz. asztal
150 euró
3,19,20 sz. asztal
120 euró
4,10,13,14,15,16,17,18 sz. asztal
90 euró
5,6,7,8,9,10,11, 12 sz. asztal
60 euró
3. A piac üzemeltetője az árverés nyertesével köti meg a bérleti szerződést. Az árverés
szerinti éves bérleti díjat a bérlő legkésőbb a bérleti szerződés megkötését követő 5 napon
belül köteles a piac üzemeltetőjének kifizetni.
4. A bérleti szerződésben a piac üzemeltetője kiköti magának azt a jogot, aminek a bérlő
alárendeli magát, miszerint abban az esetben, ha az árusító asztal bérlője reggel 8.00-ig nem
foglalja el azt, akkor az üzemeltetőnek joga van az adott nap további részében az asztalt más
érdeklődőnek bérbe adni.
5. Azon piaci árusok részére, akik az árverésen nem szereztek árusító asztalt, egy árusító
asztal bérleti díja 4,00 euró/ nap.
6. Az alkalmi piacok esetében a közszükségleti cikkeket árusítók részére az árusító asztal
bérleti díja 20 euró/nap.
7. A piacon minden árus a bérleti díjon kívül még működési díjat is fizetni köteles, amely 2
euró/nap.
8. Az árusító hely esetében a bérleti díj 2 euró minden bérbevett m2 felület és nap után.
9. A bérleti és üzemeltetési díjat a piac üzemeltető szakembere szedi be. A befizető köteles a
díjbefizetéséről szóló könyvelési igazolást megőrizni ellenőrzés céljából.
VII.
Piaci napok, alkalmi piac időpontja, kereskedési és nyitvatartási ideje
1. Piaci napok, piac kereskedési és nyitvatartási ideje a következőképpen került
meghatározásra:
a) Nyári időszakban áprilistól októberig
Hétfő-péntek:
6.00-tól 18.00-ig
Szombat:
6.00-tól 12.00-ig
b) Téli időszakban novembertől márciusig
Hétfő-péntek:
7.00-tól 17.00-ig
Szombaton:
7.00-tól 12.00-ig
Az említett időszak alatt a piac nyitva van az állami ünnepnapokon is, kivéve december 24. és
26., január 1., Nagypéntek, húsvét vasárnap és húsvét hétfő.
2. A piacon minden szombaton alkalmi vásár kerül megrendezésre
VIII.
17

A piac üzemeltetőjének jogai és kötelezettségei
1. A piac üzemeltetője szakembereket nevez ki a piac rendeltetésszerű működése
biztosításának érdekében, akinek feladata teljesítése során jól látható megkülönböztető jelzést
kell viselnie.
2. A piac üzemeltetője köteles biztosítani:
a) a Piaci Házirendben foglaltak és az árusítással kapcsolatos egyéb feltételek betartását,
b) árusításra szolgáló, rögzített, könnyen tisztítható eszközöket,
c) szociális berendezéseket mind az eladók mind a vevők részére,
d) megfelelő mennyiségű hulladékgyűjtő-edényt a hulladék ideiglenes tárolására, ezek
rendszerinti elszállítását és fertőtlenítését,
e) a hulladékgyűjtő-edények elhelyezésére szolgáló hely kijelölését,
f) a piac minden berendezésének megfelelő állapotban tartását,
g) a mennyiségi árusítás esetén a fogyasztó részére biztosítani a mérés valóságnak való
megfelelés ellenőrzését, hatóságilag hitelesített mérőeszközt.
3. A piac üzemeltetője a szakembere segítségével ellenőrzi az árusok:
a) vállalkozási engedélyét és a piaci árusítási engedélyét,
b) áru származását igazoló okiratot,
c) külön előírás szerint az elektronikus nyilvántartó pénztár használatát,
d) az árusító hely tisztán tartását és az árusítás után tisztán és rendben hagyását,
e) a Piaci Házirend betartását.
4. Gomba árusítása esetén ellenőrzi az árusító szakmai ismeretét igazoló okiratot. Haladék
nélkül értesíti az illetékes ellenőrző szervet, amennyiben az árusító a szakmai ismeretét
igazoló okiratot nem mutatja be, vagy olyan gombát árul, melyek árusítása tilos.
5. Vállalkozási engedély és az áru származását igazoló okirat nem kötelező, amennyiben a
természetes személy növényi és állati eredetű saját termelői és tenyésztési tevékenységből
származó termékeket vagy erdei terméseket árusít.
6. A piac üzemeltető szakember:
a) beszedi és ellenőrzi a bérleti és működési (piaci) díj befizetését,
b) lehetővé teszi a fogyasztók ellenőrző mérőeszköz használatát,
c) a higiéniai berendezések működését ellenőrzi, megfelelő mennyiségű ivóvizet biztosít,
megteremti a biztonság, egészség- és tűzvédelmi feltételeket,
d) felelős a piac tisztaságáért, hulladék elszállításáért, dezinfekció és deratációért,
e) az észlelt hiányosságokról operatívan értesíti a piac üzemeltetőjét.
7. Amennyiben az árusító a kötelezettségeket ismételten és súlyosan megsérti, az
árukereskedelemre kiadott engedélyt a város megszüntetheti.
8. Az ellenőrző szerv, azoknak a természetes és jogi személyeknek, akik engedély nélkül
árusítanak és megszegik a kötelezettségeket, a helyszínen megtilthatja az árusítást.
IX.
Záró rendelkezések
1. Ezt a Házirendet a piacon jól látható helyen kell közzétenni.
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2. Ez a Házirend Dunaszerdahely 2015/5. sz. 2015.04.28-ai általános érvényű rendeletével
került elfogadásra.

Kelt, Dunaszerdahely, 2015………….

JUDr. Hájos Zoltán
polgármester
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Dunaszerdahely Város 2015/5. sz. (2015. április 28.) a piacokon való árukereskedelemről és
szolgáltatásnyújtásról Dunaszerdahely Város területén szóló általános érvényű rendeletének
2.sz. melléklete

Csallóközi Vásár Házirend
I.
Tárgyi hatály
Ez a Házirend határozza meg a Csallóközi Vásár, mint alkalmi piac területét, a piac
megjelölését az árusított termékek adatai alapján, az árusítás feltételeit, a piaci napokat,
kereskedési és nyitvatartási időt, az árusító helyek elhelyezését, az árusítás során illetve
befejezése után a tisztaság és higiénia fenntartásának szabályait.
II.
Alapvető rendelkezések
Rendező/üzemeltető: Dunaszerdahely Város, Fő utca 50/26., 929 01 Dunaszerdahely,
Azonosító szám: 00305383
Helyszín: Dunaszerdahelyi Piac területén található Szabadidőpark
Időpont: szeptember utolsó vagy utolsó előtti csütörtökjétől vasárnapig tartó időszak
Nyitvatartási idő:
1. nap 9.00-tól 20.00-ig
2. nap 8.00-tól 20.00-ig
3. nap 8.00-tól 20.00-ig
4. nap 8.00-tól 14.00-ig
Az ételt és italt árusító működési egységek nyitvatartási ideje:
1. nap 24.00-ig
2. nap a következő nap 02.00-ig
3. nap a következő nap 02.00-ig
III.
Az árukereskedelemre és szolgáltatásnyújtásra jogosult személyek
Piacokon való árukereskedelemre jogosultak a város engedélye alapján:
a) vállalkozásra jogosult természetes és jogi személyek,
b) a saját termelői vagy tenyésztési tevékenységéből származó növény- és állati eredetű
termékeket, erdei terméseket árusító természetes személy,
c) saját felhasználású termékeket, egymás közti kereskedelmének megfelelő mértékű
árusítását folytató természetes személyek.
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IV.
Piaci árusok kötelezettségei
1. Az árusok kötelesek a piac területén legfőképpen:
a) az árusító helyen jól látható, félre nem érthető módon feltüntetni:
 jogi személyek esetében cégnevüket, székhelyüket vagy a természetes személy
vállalkozó esetében a cégnevet és a vállalkozás helyét (a tevékenység végzésért
felelős személy családi és utónevét),
 a természetes személy családi és utónevét, lakhelyét, amennyiben az saját termelői
és tenyésztői tevékenységből származó termékeket, erdei terméseket árusít vagy
saját felhasználású termékek, egymás közti kereskedelmének megfelelő mértékű
árusítását folytató természetes személyekről van szó;
b) betartani a Piac Házirendjét;
c) elektronikus nyilvántartó pénztárat használni, kivéve az olyan természetes személyek,
akik saját termelői és tenyésztési tevékenységből származó növényi és állati
termékeket vagy erdei terméseket árusítanak és saját felhasználású termékek, egymás
közti kereskedelmének megfelelő mértékű árusítását folytató természetes személyek;
d) az árusító helyet és a szolgáltatásnyújtás helyét tisztán tartani, az árusítás után tisztán
és rendben hagyni, a keletkezett hulladékot (beleértve az elhasznált sütőolajat) pedig
szelektálni és kijelölt helyen külön edényben tárolni;
e) áruk és szolgáltatások árát félre nem érthető módon feltüntetni;
f) a mennyiségi árusítás esetén a fogyasztó részére biztosítani a mérés valóságnak való
megfelelés ellenőrzését, hatóságilag hitelesített mérőeszközt használni;
g) csak az üzemeltető által meghatározott helyen árusítani;
h) a Piac Házirendjének alapján a közterület használatáért kiszabott (az árusító
berendezés elhelyezéséért) helyi adót és további illetékeket még az árusítás
megkezdése előtt befizetni,
i) lehetővé tenni az árusításra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését az illetékes
ellenőrző szervek részére és az általuk kiadott határozatoknak alárendelni magukat;
j) külön törvény szerinti higiéniai, állategészségügyi és biztonsági előírásokat betartani.
2. Az árus köteles az üzemeltető és további ellenőrzésre jogosult szervek részére felmutatni:
a) vállalkozási engedélyét, a piacon való árukereskedelem és szolgáltatásnyújtási
engedélyt és személyi igazolványát és abban az esetben, ha őstermelőről van szó,
akkor az illetékes Állategészségügyi és Élelmiszer-felügyeleti szerv általi
nyilvántartásba vételéről szóló okiratot;
b) árusító hely használatbavételi engedélyét, és az árusító hely vagy asztal használata
utáni díj befizetését igazoló okiratot;
c) gomba árusításakor, gomba szakismereti tanúsítványt;
d) egészségügyi igazolvány és az egészségvédelmi szerv határozata, ha az árusított
termék vagy szolgáltatás fajtája megkívánja;
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e) az áru származását igazoló okirat, kivéve, ha természetes személyek közti saját
felhasználású termékek megfelelő mértékű kereskedéséről van szó.
3. Ezen rendelet IV. cikkelye b) és c) pontjában említett személy köteles az ellenőrző szerv
kérésére a termék eredetéről magyarázatot adni, amennyiben felmerül a gyanú, hogy az
árusított termékek nem saját termelői vagy tenyésztői tevékenységből származnak.
V.
Az árusított termékek és szolgáltatások fajtái
1. A Házirendben feltüntetett feltételek betartása mellett a vásárban a következő termékeket
lehet árusítani:
a) közszükségleti cikkek, főként
 textiláruk, ruhaneműk,
 cipők,
 háztartási cikkek,
 rövidáru,
 papíráru,
 kozmetikumok, drogéria,
 játékok,
 bizsu,
 népművészeti alkotások,
 díszek, dekorációk,
 kézi szerszámok,
 állatok gondviselését szolgáló mezőgazdasági kellékek mezőgazdászok és
kistenyésztők számára,
 fonott- és bőrtermékek,
 üvegből, porcelánból és kerámiából készült termékek.
b) élelmiszeripari termékeket, az illetékes ellenőrző hivatal jóváhagyásával, amennyiben
azt a termékek megkívánják:
 kenyér, péksütemény és egyéb pékáru,
 szárított gyümölcs, dió, pattogatott kukorica, magvak (tökmag, napraforgó,
mandula stb.),
 húskészítmények,
 sajtok,
 cukorkák, vattacukor, törökméz,
 Állategészségügyi és Élelmiszer-felügyeleti hatóságnál nyilvántartásba vett
őstermelőktől származó méhészeti termékek,
 mézeskalács, kürtöskalács,
 csomagolt és porciózott fagylalt,
 gyümölcs, zöldség, zöldséghajtások, díszcserjék, gyümölcsfák,
 virágok, virághajtások, virághagymák,
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 könyvek, napi és időszakonként megjelenő sajtó,
 azonnali és sorsolásos lottó nyeremények.
2. A Házirendben feltüntetett feltételek betartása mellett a vásárban a következő
szolgáltatásokat lehet nyújtani:
a) helyi fogyasztásra alkalmas ételek és italok,
b) kések, ollók, szerszámok élesítése,
c) esernyőjavítás,
d) cipőjavítás és tisztítás,
e) kulcsmásolás,
f) propagációs és információs szolgáltatások,
g) táskajavítás,
h) sporteszközök javítása,
i) tolltisztítás,
j) szórakoztató szolgáltatások (cirkusz, ringispil, autodrom, adrenalín akciók).
3. Élelmiszerek, helyi fogyasztásra alkalmas ételek és italok alkalmi sátras árusítása esetén az
illetékes közegészségügyi hivatal külön előírás szerinti hozzájárulása szükséges.
4. A vásárban tilos az olyan termékek árusítása, amelyeket nem említ ezen cikk 1. és 2.
bekezdése.
VI.
Élelmiszerek árusításának feltételei

1. Élelmiszerek piacon való árusítása csak a higiéniai feltételek betartása mellett lehetséges.
2. Az élelmiszert árusítók kötelezettségei:
a) felelős az árusított élelmiszer minőségéért és egészséget nem károsító hatásáért;
b) köteles biztosítani higiénia betartását az árusítás során;
c) köteles a csomagolás nélküli élelmiszereket, állaguknak megfelelően, egészségre nem
káros és funkciónak megfelelő anyagba becsomagolni, és kezelésük során tiszta
segédeszközöket használni;
d) nem szabad a gyártó által, a fogyasztói csomagoláson feltüntetett adatokat
megváltoztatni, eltávolítani és eltakarni;
e) nem szabad közösen árusítani az összeegyeztethetetlen termékeket különösen, ha az
élelmiszerek minőségét és egészséget nem károsító hatását befolyásolja;
f) nem árusíthatja az élelmiszereket a szavatossági idő lejárta után;
g) alkalmi sátras árusítás esetén az élelmiszereknek és az árusoknak egyaránt biztosítani a
külső környezeti hatásokkal szembeni védelmet (eső, napsütés, por);
h) élő hal árusítása esetén arra külön helyet kell kijelölni;
i) az élelmiszert 70 cm-vel a föld felett kell elhelyezni, kivéve a gyümölcsöt, zöldséget
és burgonyát;
j) a zöldséget, burgonyát és erdei terméseket megtisztítani;
k) betartani a személyes higiéniai és az árusítás higiéniai szabályait;
l) betartani a fogyasztóvédelmi szabályokat.
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VII.
Piaci árusítás, árusító berendezések használati engedélye
1. A város mint üzemeltető a kérelmek beérkezésének sorrendje alapján határozza meg az
árus árusító helyét, tekintettel az árukereskedelem és a szolgáltatásnyújtás terjedelmére és
kiadja az árukereskedelemre illetve szolgáltatásnyújtásra vonatkozó engedélyt. Az árusító
helyek kijelölése augusztus 2. hetétől kezdődik.
2. Az árusító berendezéseket (mozgatható sátrak, pultok) az árus biztosítja saját költségén. Az
árusító berendezéseket a vásárt megelőző 1 nappal lehet elhelyezni és legkésőbb a vásár
végeztét követő 2 napon belül eltávolítani.
3. Az árusító sátrak gépjárművel történő ellátása a vásár ideje alatt csak a reggeli órákban
engedélyezett, legkésőbb 8.00-ig.
4. Élelmiszerek, helyi fogyasztásra alkalmas ételek és italok alkalmi sátras árusítása esetén az
illetékes közegészségügyi hivatal külön előírás szerinti hozzájárulása szükséges.
5. Élelmiszerek, helyi fogyasztásra alkalmas ételek és italok árusításáról a vásár üzemeltetője
az illetékes közegészségügyi hivatalt írásban értesíti.
VIII.
Közterületek használata

1. A közterület használatáért az árus köteles adót fizetni Dunaszerdahely Város ide vonatkozó
általános érvényű rendelete alapján minden megkezdett m2 után és minden megkezdett nap
után az árusító, szolgáltatásnyújtó és raktározó berendezések elhelyezésért.
2. Az árusok és szolgáltatásnyújtók számára a piac üzemeltetője biztosítja az átalánydíjas
áramellátást a vásár területén. Az árusok és szolgáltatásnyújtók az elfogyasztott villamos
energiát a piac üzemeltetőjének fizetik, mégpedig a következő esetekben:
a) helyi fogyasztásra alkalmas ételek és italok
100 euró/4 nap
b) összes többi termék és szolgáltatás
50 euró/4nap
3. A piac területére való belépés díjtalan

XI.
Záró rendelkezések
1. Ezt a Házirendet a piacon jól látható helyen kell közzétenni.
2. Ez a Házirend Dunaszerdahely 2015/5. sz. 2015.04.28-i általános érvényű rendeletével
került elfogadásra.
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Kelt, Dunaszerdahely, 2015………………….

JUDr. Hájos Zoltán
polgármester
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Dunaszerdahely Város 2015/5. sz. (2015. április 28.) a piacokon való árukereskedelemről és
szolgáltatásnyújtásról Dunaszerdahely Város területén szóló általános érvényű rendeletének
3.sz. melléklete

Városi Búcsú Házirend
I.
Bevezető rendelkezések
Ez a Házirend határozza meg a búcsú, mint alkalmi piac területét Kisabony Városrészben, a
piac megjelölését az árusított termékek adatai alapján, az árusítás feltételeit, a piaci napokat,
kereskedési és nyitvatartási időt, az árusító helyek elhelyezését, az árusítás során illetve
befejezése után a tisztaság és higiénia fenntartásának szabályait.
II.
Értelmező rendelkezések
Rendező/üzemeltető: Dunaszerdahely Város, Fő utca 50/26., 929 01 Dunaszerdahely,
Azonosító szám: 00 305 383
Helyszín: Kisabony Városrészben a futballpálya területén
Időpont: évente 3 nap (szombat és a következő hétfő) április hónapban Szent György napján
Nyitvatartási idő: szombat és vasárnap 9.00-tól 24.00-ig, hétfő 9.00-tól 20.00-ig
III.
Az árukereskedelemre és szolgáltatásnyújtásra jogosult személyek
Piacokon való árukereskedelemre és szolgáltatásnyújtásra jogosultak a város engedélye
alapján:
a) a külön törvény szerint vállalkozásra jogosult természetes és jogi személyek;
b) a saját termelői vagy tenyésztési tevékenységéből származó növény- és állati eredetű
termékeket, erdei terméseket árusító természetes személy
IV.
Piaci árusok kötelezettségei
1. Az árusok az árusítás és szolgáltatásnyújtás során kötelesek a piac területén legfőképpen:
a) az árusító helyükön jól látható, félre nem érthető módon feltüntetni
 jogi személyek esetében cégnevüket, székhelyüket vagy a természetes személyvállalkozó esetében a cégnevet és a vállalkozás helyét (a tevékenység végzéséért
felelős személy családi és utónevét),
 a természetes személy családi és utónevét, lakhelyét, amennyiben az saját termelői
és tenyésztői tevékenységből származó termékeket vagy erdei terméseket árusít;
b) betartani a Piac Házirendjét;
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c) elektronikus nyilvántartó pénztárat használni, kivéve az olyan természetes személyek,
akik saját termelői és tenyésztési tevékenységből származó növényi és állati
termékeket vagy erdei terméseket árusítanak;
d) az árusító helyet tisztán tartani és az árusítás után tisztán és rendben hagyni;
e) áruk árát félre nem érthető módon feltüntetni;
f) a mennyiségi árusítás esetén a fogyasztó részére biztosítani a mérés valóságnak való
megfelelés ellenőrzését, hatóságilag hitelesített mérőeszközt használni;
g) csak az üzemeltető által meghatározott helyen árusítani;
h) a Piac Házirendjének alapján a közterület használatáért kiszabott (az árusító
berendezés elhelyezéséért) helyi adót és további illetékeket még az árusítás
megkezdése előtt befizetni,
i) lehetővé tenni az árusításra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését az illetékes
ellenőrző szervek részére és az általuk kiadott határozatoknak alárendelni magukat,
j) betartani a külön előírás szerinti higiéniai, állategészségügyi és biztonsági előírásokat.
2. Az árus köteles az üzemeltető és további ellenőrzésre jogosult szervek részére felmutatni:
a) vállalkozási engedélyét, a piacon való árukereskedelem és szolgáltatásnyújtási
engedélyt és személyi igazolványát, abban az esetben, ha első gyártóról van szó, akkor
az illetékes Állategészségügyi és Élelmiszer - felügyeleti szerv általi nyilvántartásba
vételéről szóló okiratot;
b) árusító hely használatbavételi engedélyét, és az árusítóhely vagy asztal használata
utáni díj befizetését igazoló okiratot;
c) gomba árusítása esetén szakmai ismeretet igazoló okiratot;
d) egészségügyi igazolvány és az illetékes egészségvédelmi szerv véleménye,
amennyiben az árusított termék fajtája ill. a szolgáltatás jellege megkívánja;
e) az áru származását igazoló okiratot, kivéve ha természetes személyek közti saját
felhasználású termékek megfelelő mértékű kereskedéséről van szó.
3. Ezen rendelet III. cikkelye b) pontjában említett személy köteles az ellenőrző szerv
kérésére a termék eredetéről magyarázatot adni, amennyiben felmerül a gyanú, hogy az
árusított termékek nem saját termelői vagy tenyésztői tevékenységből származnak.
V.
Az árusított termékek és szolgáltatások fajtái
1. A Házirendben feltüntetett feltételek betartása mellett a városi búcsún a következő
termékeket lehet árusítani:
a) közszükségleti cikkek, főként a textiláruk, rövidáru, papíráru, kozmetikumok, bizsu,
játékok, kézműves termékek, népművészeti termékek,
b) az illetékes élelmiszer ellenőrző hatóság által ellenőrzött és jóváhagyott fogyasztói
csomagolású élelmiszeripari termék: cukorkák, szárított gyümölcs, magvak, törökméz,
pattogatott kukorica, mézeskalácsok, csomagolt fagylalt,
c) kürtöskalács, cukrásztermékek, az illetékes élelmiszer ellenőrző hatóság által
ellenőrzött és jóváhagyott porciózott fagylalt,
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d) Állategészségügyi és Élelmiszer-felügyeleti hatóságnál nyilvántartásba vett
őstermelőktől származó méhészeti termékek,
e) könyvek, napi és időszakonként megjelenő sajtó,
f) azonnali és sorsolásos lottó nyeremények.
2. A Házirendben feltüntetett feltételek betartása mellett a városi búcsún a következő
szolgáltatásokat lehet nyújtani:
a) helyi fogyasztásra alkalmas ételek és italok árusítása;
b) információs és propagációs szolgáltatások;
c) szórakoztató szolgáltatások (cirkusz, ringispil, autodrom, adrenalín akciók, stb.).
3. A városi búcsún a Házirendben meghatározott áruk és szolgáltatásokon kívül mással
kereskedni vagy más szolgáltatást nyújtani tilos.
VI.
Élelmiszerek árusításának feltételei
1. Élelmiszerek piacon való árusítása csak a higiéniai feltételek betartása mellett lehetséges.
2. Az élelmiszert árusítók kötelezettségei:
a) felelős az árusított élelmiszer minőségért és egészséget nem károsító hatásáért;
b) köteles biztosítani higiénia betartását az árusítás során;
c) köteles a csomagolás nélküli élelmiszereket, állaguknak megfelelően, egészségre nem
káros és funkciónak megfelelő anyagba becsomagolni és kezelésük során tiszta
segédeszközöket használni;
d) nem szabad a gyártó által, a fogyasztói csomagoláson feltüntetett adatokat
megváltoztatni, eltávolítani és eltakarni;
e) nem szabad közösen árusítani az összeegyeztethetetlen termékeket különösen, ha az
élelmiszerek minőségét és egészséget nem károsító hatását befolyásolja;
f) nem árusíthatja az élelmiszereket a szavatossági idő lejárta után;
g) alkalmi sátras árusítás esetén az élelmiszereknek és az árusoknak egyaránt biztosítani a
külső környezeti hatásokkal szembeni védelmet (eső, napsütés, por);
h) az élelmiszert 70 cm-el a föld felett kell elhelyezni,
i) betartani a személyes higiéniai és az árusítás higiéniai szabályait;
j) betartani a fogyasztóvédelmi szabályokat.

VII.
Piaci árusítás, árusító berendezések használati engedélye
1. Az üzemeltető a kérelmek beérkezésének sorrendje alapján határozza meg az árus árusító
helyét, tekintettel az árukereskedelem és a szolgáltatásnyújtás terjedelmére és kiadja az
árukereskedelemre, illetve szolgáltatásnyújtásra vonatkozó engedélyt.
2. Az árusító berendezéseket az árus illetve szolgáltatásnyújtó biztosítja saját költségén.
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3. Az árusító berendezéseket az eseményt megelőző 1 nappal lehet elhelyezni és az esemény
végeztét követően haladéktalanul eltávolítani.
4. A közterület használatáért az árus köteles adót fizetni a város ide vonatkozó általános
érvényű rendelete alapján, a közterület saját személyes használatért minden megkezdett m2
után és minden megkezdett nap után.
5. Élelmiszerek, helyi fogyasztásra alkalmas ételek és italok alkalmi sátras árusítása esetén az
illetékes közegészségügyi hivatal külön előírás szerinti hozzájárulása szükséges.
6. Élelmiszerek, helyi fogyasztásra alkalmas ételek és italok árusításáról az üzemeltető az
illetékes közegészségügyi hivatalt írásban értesíti.
VIII.
Záró rendelkezések
1. Ezt a Házirendet a búcsúban jól látható helyen kell közzétenni.
2. Ez a Házirend Dunaszerdahely 2015/5. sz. 2015.04.28-ai általános érvényű rendeletével
került elfogadásra.
Kelt, Dunaszerdahely, 2015…………

JUDr. Hájos Zoltán
polgármester
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Dunaszerdahely Város 2015/5. sz. (2015. aprilis 28.) a piacokon való árukereskedelemről és
szolgáltatásnyújtásról Dunaszerdahely Város területén szóló általános érvényű rendeletének
4.sz. melléklete

Karácsonyi Vásár Házirend
I.
Tárgyi hatály
Ez a Házirend határozza meg a Karácsonyi Vásár, mint alkalmi piac területét, a piac
megjelölését az árusított termékek adatai alapján, az árusítás feltételeit, a piaci napokat,
kereskedési és nyitvatartási időt, az árusító helyek elhelyezését, az árusítás során illetve
befejezése után a tisztaság és higiénia fenntartásának szabályait.
II.
Alapvető rendelkezések
Rendező/üzemeltető: Dunaszerdahely Város, Fő utca 50/26., 929 01 Dunaszerdahely,
Azonosító szám: 00 305 383
Helyszín: Bartók Béla Korzó közterület
Időpont: december 7-től december 23-ig
Nyitvatartási idő: 9.00-tól 24.00-ig
Az árusító berendezéseket az árus biztosítja.
Az üzemeltető a kérelmek beérkezésének sorrendje alapján határozza meg az árus árusító
helyét, tekintettel az árukereskedelem és a szolgáltatásnyújtás terjedelmére és kiadja az
árukereskedelemre illetve szolgáltatásnyújtásra vonatkozó engedélyt.
III.
Az árukereskedelemre és szolgáltatásnyújtásra jogosult személyek
Piacokon való árukereskedelemre és szolgáltatásnyújtásra jogosultak a város engedélye
alapján:
a) a külön törvény szerint vállalkozásra jogosult természetes és jogi személyek,
b) a saját termelői vagy tenyésztési tevékenységéből származó növény- és állati eredetű
termékeket, erdei terméseket árusító természetes személy.
IV.
Piaci árusok kötelezettségei
1. Az árusok az árusítás és szolgáltatásnyújtás során kötelesek a piac területén legfőképpen:
k) az árusító helyükön jól látható, félre nem érthető módon feltüntetni
30



jogi személyek esetében cégnevüket, székhelyüket vagy a természetes személyvállalkozó esetében a cégnevet és a vállalkozás helyét (a tevékenység végzéséért
felelős személy családi és utónevét),
 a természetes személy családi és utónevét, lakhelyét, amennyiben az saját termelői
és tenyésztői tevékenységből származó termékeket vagy erdei terméseket árusít;
l) betartani a Piac Házirendjét;
m) elektronikus nyilvántartó pénztárat használni, kivéve az olyan természetes személyek,
akik saját termelői és tenyésztési tevékenységből származó növényi és állati
termékeket vagy erdei terméseket árusítanak;
n) az árusító helyet tisztán tartani és az árusítás után tisztán és rendben hagyni;
o) áruk árát félre nem érthető módon feltüntetni;
p) a mennyiségi árusítás esetén a fogyasztó részére biztosítani a mérés valóságnak való
megfelelés ellenőrzését, hatóságilag hitelesített mérőeszközt használni;
q) csak az üzemeltető által meghatározott helyen árusítani;
r) a Piac Házirendjének alapján a közterület használatáért kiszabott (az árusító
berendezés elhelyezéséért) helyi adót és további illetékeket még az árusítás
megkezdése előtt befizetni,
s) lehetővé tenni az árusításra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését az illetékes
ellenőrző szervek részére és az általuk kiadott határozatoknak alárendelni magukat,
t) betartani a higiéniai, állategészségügyi és biztonsági előírásokat.
2. Az árus köteles az üzemeltető és további ellenőrzésre jogosult szervek részére felmutatni:
a) vállalkozási engedélyét, a piacon való árukereskedelem és szolgáltatásnyújtási
engedélyt és személyi igazolványát, abban az esetben, ha első gyártóról van szó, akkor
az illetékes Állategészségügyi és Élelmiszer - felügyeleti szerv általi nyilvántartásba
vételéről szóló okiratot;
b) árusító hely használatbavételi engedélyét, és az árusítóhely vagy asztal használata
utáni díj befizetését igazoló okiratot;
c) gomba árusítása esetén szakmai ismeretet igazoló okiratot;
d) egészségügyi igazolvány és az illetékes egészségvédelmi szerv véleménye,
amennyiben az árusított termék fajtája ill. a szolgáltatás jellege megkívánja;
e) az áru származását igazoló okiratot, kivéve ha természetes személyek közti saját
felhasználású termékek megfelelő mértékű kereskedéséről van szó.
3. Ezen rendelet III. cikkelye b) pontjában említett személy köteles az ellenőrző szerv
kérésére a termék eredetéről magyarázatot adni, amennyiben felmerül a gyanú, hogy az
árusított termékek nem saját termelői vagy tenyésztői tevékenységből származnak.
V.
Az árusított termékek és szolgáltatások fajtái
1. A Házirendben feltüntetett feltételek betartása mellett a vásárban a következő termékeket
lehet árusítani:
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a) közszükségleti cikkek, főként a textiláruk, háztartási eszközök, rövidáru, papíráru,
kozmetikumok, drogéria, bizsu, játékok, díszkoszorúk, gyertyák, mécsesek, díszek és
dekorációk, kézműves termékek, népművészeti termékek,
b) az illetékes élelmiszer ellenőrző hatóság által ellenőrzött és jóváhagyott fogyasztói
csomagolású élelmiszeripari termék: cukorkák, szárított gyümölcs, magvak, törökméz,
pattogatott kukorica, mézeskalácsok, csomagolt fagylalt,
c) kürtöskalács, az illetékes élelmiszer ellenőrző hatóság által ellenőrzött és jóváhagyott
sült gesztenye,
d) az illetékes élelmiszer ellenőrző hatóság által ellenőrzött és jóváhagyott hústermékek,
e) Állategészségügyi és Élelmiszer-felügyeleti hatóságnál nyilvántartásba vett
őstermelőktől származó méhészeti termékek,
f) könyvek, napi és időszakonként megjelenő sajtó,
g) azonnali és sorsolásos lottó nyeremények,
h) karácsonyfa,
i) élőhal.
2. A Házirendben feltüntetett feltételek betartása mellett a karácsonyi vásárban a következő
szolgáltatásokat lehet nyújtani:
a) helyi fogyasztásra alkalmas ételek és italok árusítása;
b) információs és propagációs szolgáltatások.
3. A karácsonyi vásárban a Házirendben meghatározott áruk és szolgáltatásokon kívül mással
kereskedni vagy más szolgáltatást nyújtani tilos.
VI.
Élelmiszerek árusításának feltételei
1. Élelmiszerek piacon való árusítása csak a higiéniai feltételek betartása mellett lehetséges.
2. Az élelmiszert árusítók kötelezettségei:
a) felelős az árusított élelmiszer minőségért és egészséget nem károsító hatásáért;
b) köteles biztosítani higiénia betartását az árusítás során;
c) köteles a csomagolás nélküli élelmiszereket, állaguknak megfelelően, egészségre nem
káros és funkciónak megfelelő anyagba becsomagolni és kezelésük során tiszta
segédeszközöket használni;
d) nem szabad a gyártó által, a fogyasztói csomagoláson feltüntetett adatokat
megváltoztatni, eltávolítani és eltakarni;
e) nem szabad közösen árusítani az összeegyeztethetetlen termékeket különösen, ha az
élelmiszerek minőségét és egészséget nem károsító hatását befolyásolja;
f) nem árusíthatja az élelmiszereket a szavatossági idő lejárta után;
g) alkalmi sátras árusítás esetén az élelmiszereknek és az árusoknak egyaránt biztosítani a
külső környezeti hatásokkal szembeni védelmet (eső, napsütés, por);
h) az élelmiszert 70 cm-el a föld felett kell elhelyezni;
i) betartani a személyes higiéniai és az árusítás higiéniai szabályait;
j) betartani a fogyasztóvédelmi szabályokat.
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VII.
Piaci árusítás, árusító berendezések használati engedélye
1. A város, mint a karácsonyi vásár üzemeltetője a kérelmek beérkezésének sorrendje alapján
határozza meg az árus árusító helyét, tekintettel az árukereskedelem és a szolgáltatásnyújtás
terjedelmére és kiadja az árukereskedelemre illetve szolgáltatásnyújtásra vonatkozó
engedélyt.
2. A közterület használatáért az árus köteles adót fizetni a város ide vonatkozó általános
érvényű rendelete alapján, a közterület saját személyes használatért minden megkezdett m2
után és minden megkezdett nap után.
3. A piac területére való belépés díjtalan.
4. Élelmiszerek, helyi fogyasztásra alkalmas ételek és italok alkalmi sátras árusítása esetén az
illetékes közegészségügyi hivatal külön előírás szerinti hozzájárulása szükséges.
5. Élelmiszerek, helyi fogyasztásra alkalmas ételek és italok árusításáról az üzemeltető az
illetékes közegészségügyi hivatalt írásban értesíti.
VIII.
Záró rendelkezések
1. Ezt a Házirendet a Karácsonyi Vásárban jól látható helyen kell közzétenni.
2. Ez a Házirend Dunaszerdahely 2015/5 sz. 2015.04.28-ai általános érvényű rendeletével
került elfogadásra.

Kelt, Dunaszerdahely, 2015. 27.5.
JUDr. Hájos Zoltán
polgármester
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