
Makó Város Önkormányzatának 
26/2009. (X.01.) rendelete 

a vásárokról és piacokról szóló  
25/1995. (VI.22.) Makó ör. módosítására 

 
 
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi 
önkormányzatról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján - figyelemmel az 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben foglaltakra- a vásárokról 
és piacokról szóló 25/1995. (VI.22.) Makó ör. (továbbiakban: R) módosítására a következő rendeletet 
alkotja meg: 
 

1.§. 
 
Az R. bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi 
önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján – figyelemmel a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. 
rendeletben foglaltakra – Makó város közigazgatási területén tartandó vásárokról és piacokról a 
következőket rendeli el:” 

 
2.§. 

 
A R.1. § (1), (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„(1) A rendelet hatálya Makó Város közigazgatási területén rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra, 
valamint a vásárokon, piacokon folytatott kereskedelmi tevékenységre, továbbá a vásárokon és 
piacokon tartózkodókra terjed ki. 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az egyéb a város közigazgatási területén a külön jogszabály szerinti 
közterületen esetenként engedélyezett árusításra. Közterületen csak az hozhat forgalomba árut, aki erre 
közterület-foglalási engedélyt kapott.” 
 

3.§ 
 
Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A városi piac a 7533/2. hrsz. Makó, Deák Ferenc u. 41. szám alatt működik a hét minden napján. 
A piac nyitva tartási ideje május 1-jétől augusztus 31-éig 5.00-12.00 óra, szeptember 1-jétől április 30-áig 
6.00-13.00 óra. A piac nyitva tartása a piac területén működő üzletek nyitva tartási idejét nem érinti.” 
 

4.§ 
 

Az R 3. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A vásáron és piacon folytatott kereskedelmi tevékenységre, az értékesített termékre, az értékesítő 
helyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak megfelelően termékértékesítés, 
tovább vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető kereskedelmi 
szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható.” 
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5.§ 
 

Az R. 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) Vásáron és piacon a következő termékek kizárólag működési engedéllyel rendelkező üzletben 
forgalmazhatók: 

a) veszélyesnek minősülő anyagok és készítmények; 
b) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 

CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerint meghatározott jövedéki termék, kivéve az 
alkalmi (ünnepi) vásáron a Jöt. 110. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint; 

c) számítógépes játékszoftver, videojáték-gép; 
d) adathordozó eszközök, kivéve alkalmi (ünnepi) vásáron; 
e) állatgyógyászati termék, növényvédő szer; 
f) nemesfém és az abból készült ékszer, tárgy, drágakő, kivéve az alkalmi ( ünnepi ) vásáron; 
g) látást javító szemüveg, kontaktlencse, szexuális termék; 
h) barlangi képződmény, szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi 

társulás, ősmaradvány; 
i) gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető, illetve hálózati 

csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek 
elektromos árammal kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezető 
részek); 

j) fegyver, lőszer, robbanó-és robbantószer, pirotechnikai termék, gázspray; 
k) „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag; 
l) Külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású 

anyag és készítmény, étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási célú élelmiszerek. 
 

6. § 
 

Az R. 4.§ (2) bekezdése hatályát veszti. 
 

7. § 
 

Az R. 5.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„ (1) Vásáron és piacon a 3.§ (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet valamely EGT-államban 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, gazdálkodó szervezetnek nem minősülő 
jogi személy, mezőgazdasági őstermelő, kistermelő, népművész, népi iparművész, iparművész, 
képzőművész, kézműves és fotóművész, valamint- kizárólag az 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – 
magánszemély folytathat. 
 
(2) Egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő, valamely EGT-államban 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező magánszemély a tulajdonát képező vagyontárgyakat a - 4. § (1) 
bekezdésben meghatározott termékek kivételével – használtcikk-piacon és – vásáron alkalomszerűen 
értékesítheti. Alakalomszerű a havi, legfeljebb két ízben történő értékesítés. 
Nem tekinthető használt cikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a takarmány, az élvezeti cikk. 
 
(3) A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy, valamint a kistermelő vásáron, 
piacon kizárólag a külön jogszabály szerint meghatározott termékeket értékesítheti, az abban 
meghatározott feltételek szerint. 
 
(4) Nemesfémet és az abból készült ékszert, tárgyat, drágakövet alkalmi (ünnepi) vásáron csak üzlettel 
rendelkező kereskedő árusíthat nevének, székhelyének, üzlete nevének és címének feltüntetésével. 
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8.§ 
 

Az R. 6. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
9. § 

 
Az R. 16. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
 

10. § 
 
Az R. 18. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) Gyűjtött szedett gomba vásáron, piacon csak ott árusítható, ahol a gombaértékesítési engedély 
kiadására és az értékesítés ellenőrzésére a vásár, piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt 
gombavizsgáló szakellenőr működik.” 
 

11. § 
 

Az R. a következő § -sal egészül ki: 
 „Egyéb rendelkezések 

 
24/A. § (1) A vásáron és piacon kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő köteles az értékesítés 
helyén, a vásárlók számára jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni a nevét, címét, illetve székhelyét, 
telefonszámát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik. 
(2) A vásár illetve piac esetében az üzemeltető köteles az üzleteteket, árusítóhelyeket, valamint az egyéb 
létesítményeket és a nem árusítási célra kiképzett területrészeket, a vásárlók számára is jól látható 
módon sorszámmal ellátni. 
(3) Állandó vásár, piac esetében az üzemeltető köteles az állandó vásár, piac bejáratánál a vásár, piac 
térképét, helyszínrajzát tartalmazó táblát elhelyezni, amelyen köteles feltüntetni naprakészen a 
sorszámmal ellátott kereskedelmi egységeket, helyszíneket. 
(4) Az üzemeltető köteles a vásáron, piacon kereskedelemi tevékenységet végzőkről, bérlőkről, 
naprakész, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek 
megfelelő nyilvántartást vezetni, és azt a piac területén ellenőrzést végző hatóság felhívására, a hatóság 
számára bemutatni, illetve hozzáférhetővé tenni.” 

 
12. §  

 
Az R. 3. számú melléklete helyébe az e rendelet szerinti melléklet lép: 

 
13.§ 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is 
alkalmazni kell. 
 

Dr. Buzás Péter s. k.                      Dr. Bánfi Margit s. k. 
                  polgármester                                                         jegyző 
 
Záradék: 
 
A Képviselő-testület a rendeletet 2009. szeptember 30-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2009. október 1-jétől – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2009. október 1.  
          Dr. Bánfi Margit 

                   jegyző



 
Melléklet  
26/2009. (X.01.) Makó ör .-hez 
 
(a vásárokról és piacokról szóló 25/1995. (VI.22.) Makó ör. mellékletének módosítására) 
 

 
„3. számú melléklet 

 
Vásár, piac: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott értékesítési forma, 
értékesítési hely; 
 
Alkalmi, (ünnepi) vásár: ünnepekhez, rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerű – 
legfeljebb 20 napig, indokolt esetben 30 napig tartó – vásár; 
 
Állandó vásár: az alkalmi ( ünnepi) vásárnál meghatározott időtartamot meghaladó ideig működő 
értékesítési forma, értékesítési hely, ideértve az ugyanazon helyszínen, nyitva tartása szerint csak 
meghatározott napokon és meghatározott időben, de rendszeresen működő vásárt, piacot is, ide nem 
értve a nagybani piaci tevékenységet. 
 
Használtcikk-vásár, illetve piac: olyan jellegű, általában időszaki értékesítési hely, ahol az eredeti célra 
még rendeltetésszerűen használható terméket (használt cikk) árulnak.” 
 
 
 


