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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2009. (V. 15.) számú
RENDELETE
a vásárok és piacok tartásáról szóló
23/1995. (IX. 21.) számú rendeletének
módosításáról
1.§
Marcali
Város
Önkormányzata
Képviselőtestületének a vásárok és piacok tartásáról szóló
23/1995. (IX.21.) számú rendeletének (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § d) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„d) alkalmi ünnepi vásár: ünnepekhez, helyi
rendezvényekhez kapcsolódó alkalomszerű –
legfeljebb 20 napig, indokolt esetben 30 napig
tartható –, a jegyző által meghatározott ideig tartó
és nyilvántartásba vett vásár.”

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.”
3. §
(1) A Rendelet 11. § (5) bekezdésének helyébe az
alábbi bekezdés lép:
„(5) A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal
rendelkező személy, valamint a kistermelő vásáron,
piacon kizárólag a külön jogszabály szerint
meghatározott termékeket értékesítheti, az abban
meghatározott feltételek szerint.”

2. §

4.§

A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

A Rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe az alábbi
bekezdés lép:

„(2) Vásáron és piacon kizárólag működési
engedéllyel
rendelkező
üzletben
hozható
forgalomba:
a) a veszélyesnek minősülő anyagok és
készítmények,
b) a jövedéki adóról és a jövedéki termék
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) gyermekjáték, - játékszer, adathordozó
eszközök, kivéve az alkalmi ( ünnepi ) vásáron,
e) állatgyógyászati termék, növényvédő szer,
f) nemesfém és abból készült ékszer, tárgy,
drágakő, kivéve az alkalmi ( ünnepi ) vásáron,
g) látást javító szemüveg, kontaktlencse,
kozmetikai termék, szexuális termék,
h) barlangi képződmény, szakmai tudományos
szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi
társulás, ősmaradvány,
i) gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint
elektromos hálózatról üzemeltethető, illetve

„(6) Gyűjtött, szedett gomba vásáron, piacon csak
ott árusítható, ahol a gombaértékesítési engedély
kiadására és az értékesítés ellenőrzésére a vásár,
piac területén a teljes nyitva tartási idő alatt
gombavizsgáló szakellenőr működik.”
5. §
A Rendelet 20. §-a az alábbi (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) E rendelet a belső piacok szolgáltatásokról
szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.”
6. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a
vásárok és piacok tartásáról szóló 23/1995. (IX.
21.) számú rendelet módosításáról szóló 23/2000.
(X. 20.) számú rendelet 1. §-ának a Rendelet 2. § d)
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pontját beiktató szövegrésze, valamint a 3. és 4. §ai hatályukat vesztik.
Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző
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INDOKOLÁSA
Az 1. §-hoz
Az 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet újraszabályozta a vásárok és piacok engedélyezésének, tartásának,
működtetésének feltételeit. Az 55/2009. ( III.13.) Korm. rendelet az értelmező rendelkezések között pontosítja az
alkalmi ünnepi vásár fogalmát, mivel az alkalomszerűség jellemzőjévé teszi azt, hogy legfeljebb 20 napig,
indokolt esetben 30 napig tartható.
A 2. §-hoz
A legfontosabb változás az árusítható termékek körében következett be. Az eddigi szabályozás külön írta le az
ún. tiltott termékek körét ( ezeket még üzletben sem lehetett forgalomba hozni ), illetve azokat, amelyeket csak
működési engedéllyel rendelkező üzletben lehetett árusítani. Az új szabályozás nem ismer tiltott terméket,
viszont szinte teljes egészében átemeli az eddigi így szabályozott árukat abba a kategóriába, amelyeket csak és
kizárólag üzletben lehet forgalmazni. Új szabályozás vonatkozik a számítógépes játékszoftverre, videojáték –
gépre és a gyermekjátékra, - játékszerre, ezek csak működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók,
illetve a gyermekjáték és – játékszer alkalmi, ünnepi vásáron történő árusításához nem szükséges üzlet.
A 3. §-hoz
A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy által árusítható termékek körét eddig részletesen
leírta a jogszabály, most úgy szabályozza ezt a kérdést, hogy kizárólag a külön jogszabály szerint meghatározott
termékeket értékesítheti, az abban meghatározott feltételek szerint.
Az 5-6. §-hoz
A rendeletet a kihirdetés napjával javasoljuk hatályba léptetni. Mivel a Rendelet a belső piaci szolgáltatásokról
szóló európai úniós irányelv hatálya alá tartozik, ezért jogszabályi kötelezettség az ún. jogharmonizációs záradék
beillesztése a Rendelet záró rendelkezései közé.
Marcali 2009. május 05.
Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző

