
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2004. (VIII. 1.) rendelete  

 

a városi piac működési rendjéről 

 

 

Budakeszi város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

Budakeszi Városi Piac működési rendjének szabályozására – figyelemmel a 

vásárokról és piacokról szóló többszörösen módosított 35/1995. (IV. 5.) Korm. 

rendeletben és a végrehajtására kiadott 59/1999.(XI.26.) EüM. Rendeletben 

foglaltakra – az alábbi rendeletet alkotja. 

 

A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed a Budakeszi Önkormányzat tulajdonában 

lévő piacra. 

(2) A rendelet személyi hatálya a piacot fenntartókra, a piacon értékesítő 

tevékenységet folytatókra, (helyhasználókra) továbbá a piac területén 

tartózkodó magánszemélyekre és a piac működtetésével kapcsolatos 

tevékenységet folytatókra terjed ki. 

 

2. § 

 

(1) Budakeszi Önkormányzat a piacot a helyi viszonyoknak megfelelően - a már 

eddig kialakult gyakorlat szerint - a Dózsa György téren alakítja ki az alábbiak 

szerint: 

 

 A Budakeszi 495/1. hrsz-ú ingatlanon a Rendőrőrs és a 22-es autóbusz  

 Végállomása közötti területen. 

 

(2) Budakeszi Önkormányzat a tulajdonában lévő piacot saját költségvetési szerve: 

Budakeszi Önkormányzat Gazdasági - Műszaki Ellátó Szolgáltató szerve 

(továbbiakban: GAMESZ ) üzemelteti. 

(3) A GAMESZ köteles a piac működtetésével, kezelésével, az árusítóhelyeknek, a 

piac használójának (továbbiakban: helyhasználó) kijelölésével kapcsolatos 

feladatokat ellátni.  

 

A piac nyitva tartásának rendje 

3. § 

 

A piac a hét minden napján működik. 

(1) A piac nyitvatartási idejét az önkormányzat az alábbiak szerint szabályozza: 

 vasárnap: januártól - április 30-ig: 7.00 - 12.00 óráig 

   májustól - szeptember 30-ig: 6.00 - 12.00 óráig 

   október - decemberig:  7.00 - 12.00 óráig 

 

 

 



hétköznap: januártól - április 30-ig: 8.00 - 15.00 óráig 

  májustól - szeptember 30-ig: 7.00 - 18.00 óráig 

  október - decemberig:  6.00 - 15.00 óráig 

(2) A piac nyitvatartási rendjéről annak változásáról a fenntartó a lakosságot és a 

helyhasználót a helyben szokásos módon tájékoztatja. 

 

Az árusítás feltételei 

4. § 

 

(1) A piacon a devizajogszabályok szempontjából belföldinek minősülő 

gazdálkodó szervezet, alapítvány, társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő 

árusíthat. 

(2) A piacon forgalomba hozható áruk körére az árusítást végzők egyes csoportjára 

vonatkozó tilalmakat, megszorításokat és külön feltételeket a magasabb szintű 

jogszabály tartalmazza. 

(3) Az árusítóhelyen csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszköz 

használható. Az áru mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a 

vásárló ellenőrizni tudja. 

(4) A piaci árusítás során meg kell tartani az elárusító-helyre, az árusítást végző 

személyre és az árusított termékekre, állatokra vonatkozó kereskedelmi,  

közegészségügyi, állategészségügyi, köztisztasági előírásokat.  

 

A helyhasználatra vonatkozó rendelkezések 

5. § 

 

(1) A piacon helyhasználatra jogosult, aki bérleti szerződéssel rendelkezik, vagy a 

fenntartó részére a napi helyhasználatáért a helypénzt megfizette. 

(2) Az asztalbérleti szerződéssel rendlelkező helyhasználók kötelesek asztalukat 

névtáblával megjelölni. 

(3) A helyhasználók bérleti szerződés szerint, illetve a fenntartó által kijelölt árusító 

helyüket a jogszabályban foglaltak betartásával, rendeltetésszerűen kötelesek 

használni. 

(4) A helyhasználati jog más személyre nem ruházható át. 

(5) A helyhasználó az árusítás megkezdése előtt a tevékenység végzésért 

engedélyező iratot a fenntartó felhívására köteles bemutatni. 

 

6. § 

 

(1) A használati díjat a tartós helyhasználó havonta előre köteles megfizetni a 

GAMESZ-szal kötött tartós helyhasználati szerződésben foglaltaknak 

megfelelően. 

(2) A tartós helyhasználó az árusítóhelyet albérletbe nem adhatja és annak 

használatát a GAMESZ előzetes engedélye nélkül semmilyen formában másnak 

nem engedheti át. 

(3) Az árusítóhelyek elfoglalása, az áruszállítás, a piac nyitvatartási ideje előtt egy 

órával kezdhető meg. Az árusító asztalokat a bérleti szerződéssel rendelkező 

helyhasználónak legkésőbb a nyitva tartás előtt egy órával korábban lehet 

elfoglalni. 



(4) Amennyiben a helyhasználó bérleti szerződéssel rendelkezik és az árusító 

asztalt a (3) bekezdésben meghatározott időpontig nem foglalja el, ezt követően 

a fenntartó azt napi helyhasználatra igénybe veheti. 

(5) A helyhasználók a számukra kijelölt terület használatára a piac nyitásától a 

zárásig tartó időtartamban jogosultak. 

(6) A napi helyhasználók a helyjegyet az árusítás befejezéséig kötelesek megőrizni 

és azt a fenntartó felszólítására felmutatni. 

(7) A napi helyhasználók és asztalbérlők a zárást követő egy órán belül kötelesek 

az igénybevett helyet kiüríteni, az árukat és felszereléseiket elszállítani. 

 

7. § 

 

(1) A piac házirendjét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.  

(2) A piaci rend megtartása az ott jelen lévő valamennyi személy kötelessége. 

(3) A GAMESZ köteles folyamatosan ellenőrizni és felügyelni a piac rendjét, 

melyet a piacfelügyelő útján lát el. A piacfelügyelő mint a GAMESZ 

alkalmazottja, feladatkörében annak nevében és képviseletében jár el. 

Munkaköre ellátása során köteles és jogosult a piac rendjére (házirend) 

vonatkozó szabályok betartását ellenőrizni és annak megszegőivel szemben a 

házirendben meghatározott módon eljárni. 

Tevékenysége az ellenőrzésre jogosult hatóságok jogkörét nem érintheti. 

(4) Kitiltható a piacról az a helyhasználó, illetőleg annak a piacon árusító 

tevékenységet folytató családtagja, illetve alkalmazottja, akinek megtartása a 

piac rendjét súlyosan zavarja. A kitiltás - a piaci rend megzavarásának súlyától 

függően - három hónapig terjedő időre szólhat.  

(5) Az egy hétnél nem hosszabb kitiltást a piacfelügyelő rendeli el a kitiltás 

alapjául szolgáló cselekménytudomására jutásától számított 3 napon belül. A 

kitiltásról szóló értesítőt a piac területén lévő hirdetőoszlopra ki kell helyezni. 

Az egy hétnél hosszabb kitiltást a GAMESZ vezetője rendeli el a 

piacfelügyelőnek a kitiltás alapjául szolgáló cselekmény tudomására jutása után 

3 napon belül tett megindokolt írásbeli javaslatára. 

(6) A piacfelügyelő a piaci házirend szabályainak  megszegése miatt 500-tól 1000 

Ft-ig terjedő pótdíj kiszabásáról intézkedhet. 

 

Helypénz 

8. § 

 

(1) A piacra elárusításra vitt árukkal elfoglalt terület alapján a 2. sz. mellékletben 

megszabott helypénz díj megfizetése kötelező. 

(2) Helypénz csak a ténylegesen elfoglalt terület nagysága után fizetendő. A 

fizetendő díj szempontjából minden megkezdett m2 egésznek számít. 

 

Hatóságok 

9. § 

 

(1) A vásár rendezőt a piac fenntartóját a Jegyző veszi nyilvántartásba. 

(2) A vásárok és piacok rendjét a forgalomba hozott termékeket a jogszabályban 

foglaltak megtartását a 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 7. §-ban rögzített 

hatóságok ellenőrzik. 

 



Szabálysértési rendelkezések, a piac rendjének megsértésének egyes 

jogkövetkezményei 

10. § 

 

(1) Aki e rendelet 4. §. (3) – (4) bekezdés, 5. §., 6. §.-ban foglalt rendelkezést 

megszegi, - amennyiben cselekménye, vagy mulasztása nem bűncselekmény és 

nem törvény, kormányrendelet által nevesített szabálysértés – a „piac rendjére 

vonatkozó helyi szabályok megszegése” szabálysértést valósít meg, amely miatt 

30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.  

(2) Az ellenőrzési kötelezettség folyamatos teljesítéséről a GAMESZ 

alkalmazásában álló piacfelügyelő útján gondoskodik, aki szükség esetén a 

szabályértési feljelentést köteles megtenni. 

(3) A piac rendjét, az ott árusított termékeket, valamint a jogszabályban foglaltak 

betartását a Polgármesteri Hivatal jegyzője által felhatalmazott közterület-

felügyelő is jogosult ellenőrizni, aki jogosult 10.000.- Ft összegig helyszíni 

bírság kiszabására is. 

 

Vegyes rendelkezések 

11. § 

 

(1) E rendelet 2004. augusztus 1. napjával lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 40/1995. (XI. 24.) Ör. számú, és a 

22/1998. (IX. 14.) Ör. számú, rendelettel módosított 17/1997.(V. 16.) Ör. 

számú rendelet hatályát veszti. 

 

 

Budakeszi, 2004. július 20. 

 

 

 

 Farkas Gyula Majorné dr. Stahácz Éva 

 polgármester jegyző 
 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

 

E rendeletet 2004. július 30-án kihirdettem. 

 

 

 

Budakeszi, 2004. július 29. 

 

 

 

 Majorné dr. Stahácz Éva 

 Jegyző 

 

 

 



1. számú melléklet 

44/2004. (VIII. 1.) sz. rendelet 7. § (1) bekezdéséhez 

 

Budakeszi Önkormányzat tulajdonában lévő piac területére vonatkozó 

HÁZIREND 

 

1.  A piaci rend megtartása az ott jelen lévő valamennyi személy kötelessége. 

2.  A piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen, az általa kiadott eseti vagy 

tartós helyhasználati szerződés alapján szabad árusítani. 

3.  A helyhasználó az üzemeltető vagy megbízottja felhívásár helyhasználói 

minőségét hitelt érdemlően igazolni köteles. 

4.  Aki a piacon értékesít és nincs érvényes napijegye vagy helyhasználati 

szerződése (avagy azt az üzemeltető képviselőjének felszólítására nem mutatja 

fel) azonnal köteles elhagyni a piac területét. 

5.  Mind az eseti, mind a tartós helyhasználó az általa jogszerűen elfoglalt helyet 

csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Ennek megszegése és az 

üzemeltető - képviselője - általi felszólítás ellenére való fenntartása a 

helyhasználati jog azonnali megvonását eredményezi.  

6.  A piac területén a helyhasználó által végzett építés, változtatás kártérítési 

következménnyel jár, valamint a helyhasználó az eredeti állapotot is köteles 

saját költségére és veszélyére visszaállítani.  

7.  A piac közlekedésére a KRESZ szabályai az irányadóak.  

8.  A piac területén állati erővel vontatott járművel behajtani tilos. Az e szabály 

megsértéséből eredő esetleges károkért a jármű tulajdonosa felel. 

9.  Az árusítóhelyeket használaton kívüli göngyöleggel és a piaci tevékenységet 

nem szolgáló eszközökkel elfoglalni nem szabad. 

10.  A piac területére kedvtelésből tartott állatot bevinni tilos. 

11.  A piacfelügyelő ellenőrizheti a piacra bevitt és az ott forgalmazott áruk 

minőségét, osztályba sorolását, valamint valamennyi, a kereskedés rendjét 

szabályozó jogszabályi előírás betartását.  

12.  A piacfelügyelő árumintát vehet, amelyet szakértővel megvizsgáltathat, és a 

romlottnak tűnő áru forgalombahozatalát a szakértői vizsgálat elvégzéséig 

megtilthatja. A vizsgálat eredményeképpen végleg megtilthatja a romlott áru 

forgalombahozatalát. Erről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

13.  A nyitva tartást megelőzően az üzemeltető kellő időt biztosítja a 

helyhasználónak az árusításra való előkészületre, valamint a zárás utáni 

takarításra.  

14.  A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó 

feladata. Az áruban bekövetkező kárért az üzemeltetőt csak akkor terheli 

felelősség, ha azt jegyzék alapján a helyhasználótól megőrzésre átvette. 

15.  Azok, akik vegyszeres növényvédelem mellett termelt zöldség-gyümölcsfélét, 

takarmányt hoznak forgalomba, kötelesek a vizsgálatot végzőnek a vegszeres 

növényvédelemről vezetett naplót bemutatni és vizsgálatra ingyenes 

terménymintát adni. 

16.  Az üzemeltető jogosult elrendeli az árusítóhelyen a kártevőirtást, és a 

helyhasználót felszólítani az árusítóhely takarítására. 

17.  A helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden 

szemetet és hulladékot az árusítás ideje alatt folyamatosan összetakarítani és a 

kijelölt tárolóba tenni. 



18.  A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okból bűzt terjesztő árut, anyagot a 

piac területére bevinni, ott tárolni tilos. 

19.  Az üzemeltető a piacfelügyelő útján ellenőrizheti a szakhatósági, tűzvédelmi, 

egészségügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi stb. előírások betartások. 

20.  Az üzemeltető gondoskodik a piac rendjének betartásáról, útjainak, közös 

használatú helyiségének a tisztántartásáról, közhasználatú vízvezetékről, WC-

ről, a kijelölt közös tároló helyeken felgyülemlett szemét elszállításáról és a 

szükséges fertőtlenítésről.  

21.  A helyhasználó az árusítóhelyen csak érvényes hitelesített mérleget, súlyt és 

egyéb mérőeszközt használhat. 

 

 



2. sz. melléklet 

44/2004. (VIII. 1.) sz. rendelet 8. §. (1) bekezdése alapján 

 

A piaci helypénz napi összegének megállapításáról 

 A helypénz az ÁFA összegét is tartalmazza 

 

 

Megnevezés     

 

  

1. Földről való árusítás esetén 188.- Ft/m2 

2. Asztalról való árusítás esetén 250.- Ft/m2 

3. járműről történő árusítás 250.- Ft/m2 

(a járműről történő árusítás esetén a járművekre  

megállapított 4-6. sz. díjtétel szerinti díjat is fel kell számítani.) 

 

Járművek helyfoglalási díjai: 

 

1. Személygépkocsi 1250.- Ft/db 

2. Utánfutó, vontató 750.- Ft/db 

3. Tehergépkocsiról való árusítás 3.250.- Ft/db 

 


