
Tura Város Önkormányzata  Képviselő-testületének  
10/2009. (VIII. 27.)  rendelete  
a vásárok és piacok rendjéről 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV tv. 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás,  
valamint a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Kormány rendeletben          
(a továbbiakban: Rendelet)  foglaltak végrehajtása érdekében  Tura Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a vásárokról és piacokról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
1.§.  

 
a) Tura Város közigazgatási területén Tura Város Önkormányzata, mint fenntartó és 

üzemeltető, egyben üzemeltető az alábbi piacokat és vásárokat rendezi, illetve tartja fennt: 
a) élelmiszer kispiac 
b) zöldség-gyümölcs nagypiac ( nagybani piac) 
c) országos állat-és kirakodóvásár    (OÁK) 
d) búcsú-vásár 
 

(2) Az önkormányzat az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat a szakfeladaton működtetett 
Városüzemeltetési Csoportján (a továbbiakban: VÜCS) keresztül látja el. Irányításáért a 
polgármester a felelős.  
 
(3) Az  önkormányzat által üzemeltetett  piacok és vásárok jogszerű üzemeltetésével kapcsolatos 
fenntartói feladatok egyéni munkavállalókra vonatkozó előírásait ( különösen a piacfelügyeletet)  a 
polgármester  munkaköri leírásban határozza meg.  
 
(4) Az (1) bekezdés szerinti piac és vásárokon a 2. sz. mellékletben foglaltak betartása kötelező! 
 

2.§. 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed váráson és piacon értékesítő tevékenységet folytatókra és 
vásárlókra.  

(2) Tura Város közigazgatási területén piaci, illetve vásári tevékenység kizárólag az alábbi 
helyeken folytatható: 
 

- Élelmiszer piac (kispiac): árusítás helye: Tura, Bartók Béla tér (piactér) 2377/1 hrsz. 
Besorolás szerint: állandó piac, zöldség-, gyümölcs piac, élelmiszer piac, virágpiac, 
baromfi piac.  

- Élelmiszer nagypiac (nagybani piac) : árusítás helye: Tura, Várástér, hrsz: 3327/9. 
Besorolás szerint: nagybani piac. Gazdasági termékek piaca, élővirág piac, 
karácsonyi fenyőfa piac.  

- Országos Állat-, és Kirakodó várás: árusítás helye: Tura, Várástér, hrsz: 3327/9. 
besorolás szerint: állandó vásár.  

- Alkalmi vásár: árusítás helye: a Galga-gyöngye és a Posta közötti aszfaltos terület.  
Ünnepekhez , rendezvényekhez, eseményekhez kapcsolódó, alkalomszerűen 
megrendezett vásár. Besorolás szerint: alkalmi vásár. 

- Búcsúvásár: árusítás helye: Tura, Várástér, hrsz: 3327/9. besorolás szerint: alkalmi 
vásár. Kegytárgy, mindenféle könyv, kiadvány, emléktárgy, bazáráru, élő-, és 
művirág, mézeskalács, édesipari termék, továbbá a kialakult szokások szerint 
búcsúvásáron árusítható egyéb termék. 

(3) Ezen rendelet hatálya nem terjed ki: 



- Az üzletek árusítására, még akkor sem, ha az „vásár” elnevezéssel szervezik. 
 

3.§.  
 

(1) A vásárokon és piacokon, tekintettel a Rendelet 2.§. (1) bekezdésére, az erre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások megtartásával áru, és termékértékesítés, 
továbbá vendéglátó - ipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető 
szolgáltató és javítóipari tevékenység folytatható. 

(2) A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája  a  2.§. (2) bekezdés szerinti kereskedelmi 
tevékenységet végzőkről a Rendelet 7.§.(3) bekezdése szerinti nyilvántartást vezet.   

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetéséhez a kereskedelmi tevékenységet végző 
köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája  részére adatot szolgáltatni, illetve a 
nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a Pénzügyi Iroda  részére 
haladéktalanul bejelenteni. 

(4) Vásáron és piacon az abban foglaltaknak megfelelően kizárólag működési engedéllyel 
rendelkező üzletekben hozhatók forgalomba a Rendelet 5.§. (1) bekezdésében felsorolt 
termékek. 

 
 

Árusítás ideje és rendje 
4.§. 

 
(1) A piacok és vásárok nyitvatartási rendje:  

           a ) Élelmiszer piac (kispiac) : kedd, csütörtök, szombat: 06.00-12.00. óra között. 
           b) Élelmiszer nagypiac (nagybani piac) :  

Április 1-től, szeptember 30-ig, hétfőtől-péntekig. Várakozás, helyfoglalás: április 1-
től, szeptember 30-ig 17.00-18.00 óra között. A bérelt helyek másoknak történő 
kiadására: 18.00 óra után kerülhet sor. Adás-vétel: 18.00-20.00 óra között.  
Október 1-től várakozás, helyfoglalás: 16.00-17.00 óra között. A bérelt helyek 
másoknak történő kiadására 17 óra után kerülhet sor. Adás-vétel: 17.00-19.00 óra között. 

c) Országos Állat- és Kirakodó vásár: márciustól-decemberig: minden hónap első szerdáján, 
06.00-12.00 óra között. 

d) Alkalmi vásár: igény szerint bármikor, időkorlátozással rendezhető: 
di) aranykapu: évente december 1-23 napjáig, 
dii) újévi vásár: évente december 27-31 napjáig.  

e)Búcsúvásár: évente: augusztus 15. napjához közelebb eső vasárnap. 
(2) A piacon és a vásárokon állandó helybérlettel rendelkező árusok a piac nyitását megelőzően 

egy órával, legkésőbb a nyitástól számított egy órán belül foglalhatják el bérletes helyüket. 
(3) A piac nyitásától, vásár kezdésétől számított egy órán túl érkező árus, asztalbérlő bérelt 

helyét nem követelheti, csak a még  található üres helyet foglalhatja el.  
(4) Amennyiben a hetipiac fizetett munkaszüneti napra esik, akkor a megelőző, vagy az utána 

következő munkanapon lehet megtartani, melynek időpontját legalább egy héttel korábban a 
piac hirdetőtábláján közzé kell tenni. 

(5) Országos Állat –és kirakod vásár minden év március, április, május, június, július, 
augusztus, szeptember , október, november, december hónap első szerdáján kerül 
megrendezésre, melynek tervezett időpontjait a Képviselő-testület tárgyévet megelőző év 
szeptemberében tájékoztató formájában fogadja el.  

 
 
 
 
 



Árusításra jogosultak 
 
5.§.  

 
(1) Vásáron és piacon csak az folytathat e rendelet 3.§. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet, aki az egyéb jogszabályi előírások betartása mellett megfelel a Rendelet 3.§. 
(2) bekezdésében foglalt feltételeknek. 

(2) Az árusok a szakosított piac- és vásártéren csak az árusított cikkek – vagy azok többsége – 
szerint kijelölt részen helyezkedhetnek el.  

(3) Mozgóárusként a piacon és vásáron csak ilyen engedéllyel rendelkező személy működhet. 
 

Forgalomba hozható áruk és az árusítás feltételei 
 

6.§. 
 

(1) Az Országos Állat-, és Kirakodó Vásáron: élőállat a vásár kijelölt területén: ló, szamár, 
öszvér, szarvasmarha, sertés, juh, jogszabály szerint sertésszállító levél kísérete mellett, 
valamint a vásártéren a bognár, kocsigyártó, köteles és szíjgyártó ipar köréhez tartozó, 
továbbá a kialakult szokások szerint országos állat-, és kirakodóvásáron árusítható egyéb 
termékek hozhatók forgalomba.  

(2) A heti kispiacon: élelmiszer, élő állat – kivéve az (1) bekezdésben foglaltakat – élő-, és 
művirág, mezőgazdasági termék, palánta hozható forgalomba.  
A heti kispiacon növényi szaporítóanyag közül külön engedély nélkül árusítható: 
- egynyári és lágyszárú évelő, valamint hagymás dísznövény szaporítóanyaga, 
- érvényes növény –egészségügyi igazolással: rózsatő, fenyőfa „karácsonyfaként” december 
10. és 24. között, érvényes növény-egészségügyi igazolással, gyökeres és vágott állapotban 
egyaránt. 

(3) Búcsúvásáron: kegytárgy, könyv, kiadvány fénykép, levelezőlap, játék, emléktárgy, élő-, és 
művirág, édesipari termék és egyéb, a búcsúvásáron árusítható egyéb termék hozható 
forgalomba.  

(4) Forgalomba hozni csak olyan nyers gyümölcsöt, zöldséget szabad, amelynek növényvédő -
szeres kezelésére előírt élelmezés-egészségügyi várakozási ideje letelt, és a határértéket 
meghaladó növényvédő- szermaradékot nem tartalmaz. Az erre vonatkozó külön 
jogszabályban előírt nyilvántartást (permetezési naplót) , az ellenőrző hatóság kérésére be 
kell mutatni. Nyers zöldség, gyümölcs felvásárlásakor a termelő írásos nyilatkozatát kell 
beszerezni, amelyben igazolja, hogy az előírt élelmezés-egészségügyi várakozási időt 
betartotta. Az írásos nyilatkozatot az árusítás helyén kell tartani.  

(5) Vásáron és piacon forgalomba nem hozható termékek köre: 
- nemesfém és az abból készült ékszer, tárgy, drágakő, kivéve az alkalmi (ünnepi) 

vásáron, 
- veszélyesnek minősülő anyagok és készítmények, 
- 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, 

- számítógépes játékszoftver, videó-játékgép, 
- gyermekjáték,- játékszer, adathordozó eszközök, kivéve az alkalmi (ünnepi) 

vásáron,( 
- látást javító szemüveg,  kontaktlencse, kozmetikai termék, szexuális termék, 
- állatgyógyászati termék, növényvédőszer, 
- gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról üzemeltethető, 

illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező termék (berendezés, gép, 



eszköz) és ezek árammal kapcsolatba hozható alkatrészei (villamos csatlakozások és 
áramvezető részek). 

(6) Gombaárusítás ellenőrzésére és árusítására engedély kiadására a piac területén szakellenőr 
nem működik, ezért a piac területén a gombaárusítás tilos! 

(7) Ünnepi vásáron: bármely áru, a forgalomba hozatali rendelkezések megtartásával. 
 

 
Helyhasználat, a helyhasználat díja 

 
7.§.  

 
(1) Vásáron és piacon az árusok, illetőleg a szolgáltatók helyét a piacfelügyelő jelöli ki. 
(2)  Az OÁK vásáron a  használtcikk árusítókat a többi árustól elkülönítve kell elhelyezni. Nem 

tekinthető használt cikknek: a kozmetikai termék, az élelmiszer, a takarmány és az élvezeti 
cikk.  

(3) Piacokon és vásárokon a termelők, illetve kereskedők részére bérelt hely biztosítható a 
Függelék szerint. Nagybani piaci, heti kispiaci, valamint országos állat-és kirakodóvásári 
helybérlet köthető a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájában.  

(4) A helyfoglalási jog (bérlet) névre szól, másra át nem ruházható. A bérleti díjakat egy 
összegben kell megfizetni.  

(5) Állandó piaci hely biztosítása esetén, a vásár, illetve piac kezdési időpontjától számított 1 
órán belül el nem foglalt hely másnak kiadható, kivéve az alkalmi vásárt, ahol a helyet fenn 
kell tartani az alkalmi vásár teljes időtartama alatt, és másnak a hely nem adható át. 

(6) A helypénzek és helyfoglalási díjak (bérleti díjak) összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
Amennyiben ugyanarra a kispiaci helybérletre több személy tart igényt, akkor a helyben 
lakó termelő, illetve a helyet évek óta bérlő személy előnyt élvez, egyéb esetekben a 
helypénzes sorsolással dönti el a helyfoglalásra jogosult személyét.  

(7) Helypénz csak a ténylegesen elfoglalt terület után fizetendő. A fizetendő díj szempontjából 
minden megkezdett m2 vagy folyóméter egésznek minősül.  

(8) Az állandó helyfoglalási engedély (bérlet) nem menti fel a kereskedőt a napi helypénz 
megfizetése alól.  (kivétel: OÁK) . 

(9) A piac- és vásárra elárusítás céljából felvitt mezőgazdasági termékek és termények, állatok, 
egyéb árucikkek, valamint azokat szállító járművek után, illetőleg  az elfoglalt terület után a 
helypénz megfizetése kötelező.  
(10) A helypénzt az elfoglalt fakkok alapján kell megállapítani ( az állatok számától függetlenül, 
az 1. sz. melléklet szerint).  
(11) A napi helyhasználatért az árunak megfelelő blokkban elfoglalt terület után az árusítás 
megkezdésekor a helypénzt készpénzben kell megfizetni az üzemeltető által meghatározott 
módon. A helypénz megfizetésekor azzal egyező értékű helypénzjegyet, vagy számlát kell a 
helyhasználónak átadni. Ha az árus a fizetést követően kapott helypénz-jegyet bármilyen okból 
felmutatni nem tudja, a helyfoglalási díjat újra meg kell fizetnie.  
(12) A helypénz-díjszedő minden alkalommal köteles a beszedett összegről a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi Irodáján  elszámolni. 
(13) A helypénz-díjszabást a vásár-illetve piactéren ki kell függeszteni.  
 

Egyéb rendelkezések 
 

8.§. 
 
A helyhasználat alatt minden árus köteles az elfoglalt területet tisztán tartani. A helyhasználat 
megszüntetésekor köteles a helyet üresen, tisztán és sértetlen állapotban elhagyni.  
 



 
Az áruk forgalmazására vonatkozó rendelkezések 

 
9.§. 

 
(1) Az árusok a felhozott terményt, növényt, és állatot (ide értve a növényi eredetű terméket, 

szaporító anyagot, állati eredetű terméket) hatósági ellenőrzésre az előírt igazolásokkal 
együtt az ellenőrzésre jogosult részére annak kérésére kötelesek bemutatni. 

(2) Az állatok vizsgálatához azok megfékezését, rögzítését a felhajtó köteles elvégezni. 
(3) Élelmiszert csak a hatályos jogszabályok, előírások betartása mellett szabad forgalomba 

hozni. Az árusító helyen kizárólag hitelesített mérőeszközöket lehet használni.  
 
 

Búcsú-vásár rendezése 
 

10.§. 
 

(1) A Képviselő-testület évente május 31-ig  dönt: 
a.) a búcsú-vásár rendezési módjáról (saját maga rendezi meg, vagy a rendezés 

jogát pályázat útján biztosítja) 
b.) a rendezés jogát nyilvános árverésen, vagy zárt borítékos ajánlattétel útján 

adja ki, 
c.) a rendezés jogának kikiáltási áráról, 
d.) a búcsú-vásár időtartamáról, 
e.) a kézművesek helypénzfizetési kedvezményéről. 

(2) a pályázat időpontja (vagy a zárt borítékos ajánlatok felbontása) meghirdetésre kerül: a 
helyben szokásos módon, a Turai Hírlapban, és egyedi döntés szerint térségi hetilapban. 

(3) A pályázatnak meg kell felelnie a Rendelet előírásainak. A Rendelet előírásainak való 
megfelelést, valamint azt, hogy a pályázónak köztartozása nincs a pályázatban hitelt 
érdemlően igazolni kell.  

 
Rendészeti intézkedések 

 
            11.§.  

 
(1) A piac – és vásártéren lévő építményeket, ideértve az árusító asztalokat és berendezési 

tárgyakat megrongálni, bepiszkolni, helyéről eltávolítani tilos. 
(2) Az árut úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza. A piac területére 

kerékpáron beszállított árut le kell pakolni, és a kerékpárt haladéktalanul ki kell vinni, az 
erre kijelölt helyen el kell helyezni.  

(3) Az árusító köteles a helypénzszedőnek, piacfelügyelőnek, valamint a statisztikai 
adatgyűjtőnek az áru mennyisége és ára tekintetében a szükséges felvilágosítást megadni. 

(4) A piacon és vásártéren lármázni és botrányt okozni tilos. 
(5) Az el nem adott árut az árusítási idő befejeztével a piac illetve a vásár területéről el kell 

szállítani. 
(6) A tűzrendészeti követelmények betartása a piac és vásár területén mindenkire nézve 

kötelező.  
(7) Aki a Rendelet 5.§-ban foglaltakat, a piac és vásár rendjére vonatkozó szabályokat, illetve 

jelen rendelet  
- 3.§. (1),  (4)  
- 4.§. (2) , (3) 
- 5.§.  (1), (2) , (3) 



- 6.§. (4), (5), (6)  
- 7.§. 
- 8.§.  
- 9.§.  
pontjait, továbbá a Mellékletben foglaltakat  megszegi, a piac, illetve a vásár területéről a 
polgármester intézkedése alapján kitiltható. A piacról és vásárból kitiltottakról a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája nyilvántartást vezet. 

 
 

Vegyes rendelkezések 
 

12.§. 
 

(1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Rendelet az irányadó. 
(2) Aki az árusításra vonatkozó szabályokat, a piac és vásár rendjére vonatkozó szabályokat, 

valamint ezen rendelet: 
- 3.§. (1) , 
- 5.§. 
- 6.§. 
- 7.§. (4), (5), (7), (8), (9), (11),  
- 8.§. 
- 9.§.  
- 11.§. (1), (2), (3), (4), (5), (6) 

bekezdésében  foglaltakat megszegi, kijátssza, feltéve, hogy a cselekmény nem esik magasabb 
szintű jogszabályban meghatározott büntető rendelkezések hatálya alá, 30.000.-Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 

 
Hatályba lépés 

 
13.§. 

 
(1) E rendelet 2009. szeptember 15. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatályba lépésével együtt hatályát veszti Tura Város Önkormányzatának a 

piacokról és vásárokról szóló 16/2007. (VI.28.) sz. rendelete, valamint a 22/2007. ( XI.1.) 
sz. rendelete. 

 
Jogharmonizációs záradék 

14.§. 
 
A rendelet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának a belső piaci szolgáltatásokról 
szóló 2006/123/EK irányelveinek megfelel. 
 
 
  Szendrei Ferenc     Dolányi Róbertné 
                          polgármester                                                        jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.számú melléklet 
 

Az árak megkezdett mértékegységenként értendők, a parkolójegyek esetében a a 25%-os Áfa-
t tartalmazzák! 

 
 
A./ Kispiaci helybérletek ( melyek nem tartalmazzák a helypénzt, amit külön kell fizetni!)  
 
 Díj (Ft) 
Asztalról történő árusítás havi díja (Ft/ fakk) 
Éves bérleti (Ft/ fakk) 

1.000 
6.000 

Földről történő árusítás havi díja (Ft/ fakk) 
Éves bérlet (Ft/ fakk) 

1.200 
7.000 

 
Kispiaci helypénzek: Asztalról és földről történő árusítás után fizetendő díjak (helypénz) 
 
 Díj (Ft) 
Asztalról történő árusítás (Ft/ fakk) 200 
Földről történő árusítás (Ft/ fakk) 300 
 
Belépés járművel eladóknak 
 
 Díj (Ft) 
Személygépkocsi   300 
Személygépkocsi utánfutóval   600 
Tehergépkocsi   600 
Tehergépkocsi pótkocsival 1.200 
 
B./ Élelmiszer nagypiac (nagybani piac) 
 
Belépés a nagybani piac területére járművel eladóknak 
 
 Díj (Ft) 
Személygépkocsi   200 
Személygépkocsi utánfutóval   300 
Tehergépkocsi 7,5 tonnáig   500 
Tehergépkocsi 7,5 tonna felett 1000 
 
Belépés a nagybani piac területére járművel vevőknek 
 
Ft/jármű 200 
 
 Díj (Ft) 
Éves bérlet 
(fakk/ év) 

19.000 

Havi bérlet 
(fakk/ év) 

  5.500 

 
 



 
Nagybani piaci helypénzek – a bérleti díjon felül is fizetendő 
 
 Díj (Ft) 
Árusító fakk díja/alkalom 400 
 
 
C./ OÁK 
 
ca./ Országos Állatvásár 
 
 Országos Állatvásári helybérlet   
Éves helybérlet 14.400.-Ft 
 
 Országos Állatvásár helypénz 
 
Sertés/db + belépés az állatvásár területére 
járművel 

100 Ft/db + 300 Ft 

Baromfi és belépés az állatvásár területére 
járművel 

800 Ft 

 
cb./     Országos Kirakodóvásár       
 
Országos Kirakodóvásári helybérlet 
 
 Díj (Ft) 
Éves bérlet (Ft/ fakk/ év) 
Féléves bérlet (Ft/ fakk/ félév) 

21.600 
10.800 

       
A bérlettel rendelkezőknek nem kell helypénzt fizetniük. 
 
Országos Kirakodóvásári helypénz (Pecsenyesütő, italos, cukrász, kirakodók, kézművesek, 
„Asszonyvásár” stb.) 

 
 Díj (Ft) 
Árusító fakk díja  (Ft/ fakk)  
                             (Ft/fél fakk)  

2.000 
1.000 

Kézművesek - 
Büfékocsis mozgóárusítás 
(Ft/ fakk) 

2.600 

 
OÁK alkalmával a vásárlóközönség parkolójegyei 
 
 Díj (Ft) 
Személygépkocsi 100 
 
 
 
 
 
 
 



D./ Alkalmi /ünnepi / vásár 
 
Bérleti díj az alkalmi vásár teljes időtartamára, illetve napjára. 
 
 Díj (Ft) 
Napi helypénz 2.000 
 
 E./ Búcsúvásár 
 
Búcsúvásári helypénz 
 Díj 
Árusító fakk díja (Ft/ fakk) 
(Ft/ félfakk) 

2.600 
1.300 

Kézművesek (Ft/ fakk) 
(Ft/ félfakk) 

- 
- 

Büfékocsis mozgóárusítás 2.600 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2. számú Melléklet 
 

PIAC – ÉS VÁSÁRREND 
 
A Piac- és vásárrend szabályozza a Tura Város közigazgatási területén üzemelő piacok és vásárok 
rendjét az alábbiak szerint:  
 1.) Tura Város közigazgatási területén üzemelő piacok és vásárok 
  A. Élelmiszer piac (kispiac) 
  B. Élelmiszer nagypiac (nagybani piac) 
  C. Országos Állat – és Kirakodó vásár 
  D. Alkalmi (ünnepi) vásár 
  E. Búcsú vásár 
 

A. Élelmiszer piac (kispiac): helye: Bartók Béla tér  (Piac tér)  
Nyitva tartás : keddi, csütörtöki, szombati napokon, reggel 06.00 órától 12.00 óráig. 
Az élelmiszerpiac területi felosztása:  
 1. A zöldség árusítása asztalról:  120 db fakk 
 2.     zöldség árusítása földről:  
 3.     árok mellett:      16 db fakk  Z 
 4.     hirdetőtábla körüli részen:     17 db fakk  H 
 5.    Sportland butik előtti részen:       8 db fakk  F 
 6.    emlékművel szemben, bejárattól balra:   10 db fakk  E 
 7.  P kisállatpiac:     12 db fakk   K 
 8.  P autóról zöldségárusítás:     11 db fakk   A 
 9.          C 
       Csomagolt élelmiszerárusítás. 

a.) K: 4 db fakk (bejárattól jobbra) 
b.) L: 9 db fakk (bejárattól balra) 

B. Élelmiszer nagypiac (nagybani piac): helye: Vásártér 
Április 1-jétől – október 31-éig, hétfőtől péntekig, munkanapokon. 
Nyitva tartás: Április 1-től, szeptember 30-ig: 17.00-20.00 óra között: várakozás, 
helyfoglalás,  
  Október 1-től, október 31-ig : 16.00-19.00 óra között: várakozás, 
helyfoglalás.  
Árusításra kijelölt helyek száma: 313 db. 
Megközelítés: a Szent János sor felől.  

C. Országos Állat-és Kirakodó vásár: hely: Vásártér. 
Nyitva tartás: márciustól- decemberig minden hónap első szerdáján, 06.00-12.00 óráig. 
Az elmaradt országos állat – és kirakodó vásár pótlólagos megtartása, a pótvásár 
tekintetében a vásár rendezőjének legkésőbb a pótvásár napját 15 nappal megelőzően kell 
intézkednie. 
C/1: Országos kirakodó vásár:  
Árusításra kijelölt helyek száma: 643 db. 
Megközelítés gépjárművel: a Szent János sor felől, 
                      Gyalogosan: a Szent János sor és Thököly utca felől egyaránt. 
C/2: Országos állatvásár:  
Árusításra kijelölt helyek: esetileg kerül felosztásra. 
Megközelítés: Árusok: gépjárművel a Szent János sor felől. A hatósági állatorvos innen 
engedi be egyenként, a kísérő levelek és az állatok megtekintése után az árusokat. 
                       Vásárlók: gépjárművel a Szent János sori parkolóba, és onnan gyalogosan az 
állatvásár területére. Csak gyalogosan: a Szent János sor felől. 

D. Alkalmi (ünnepi) vásár: helye: a Galga-gyöngye és a Posta közötti aszfaltos terület – ott pl. 



karácsony és újév előtt rendezhető Aranykapu stb. Nyáron hely adható alkalmi 
dinnyeárusnak. 
Nyitva tartás: időkorlátozás nélkül szombaton és vasárnap is.  
Megközelítés: árusok: minden reggel 06.00- 07.00 óra között járművel beállhatnak, és 
kipakolhatnak, utána a járműveket a piac területéről ki kell vinni.  
Az alkalmi vásár területén a vásár időtartama alatt a parkolás tilos! 
Az alkalmi vásár teljes időtartamára az elfoglalt terület vagy a kijelölt fakkok alapján 
köthető bérleti szerződés. 

E. Búcsú vásár: helye: Vásártér. 
A hely meghatározása: 16000 m2 aszfaltozott terület. Állatvásár folytatásában füves térség 
az aszfalt mellett.  Parkoló: a Galga partján.  
Időtartama: minden év augusztus 15-éhez közelebb eső vasárnap.  
Nyitva tartás: időtartamra szól, évente megállapítandó, reggel 06.00- 22.00 óra közötti 
időben. 
Árusításra kijelölt helyek száma: 643 db. 
Megközelítés: árusok. gépjárművel és gyalogosan is: a Szent János sor és Thököly utca felől 
egyaránt. 
                       Vásárlók: gépjárművel: a Szent János sor felől, gyalogosan: a Szent János sor 
és a Thököly utca felől egyaránt. 
Búcsú vásár alkalmával nincs parkolási díj! 
 
Általános rendelkezések 
 
2. A piac-vásár ellenőrzését, szakmai felügyeletét Tura Város Polgármesteri Hivatala látja 
el. 
  Vezető: Tura Város Jegyzője 
    2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. 
    Telefon: 06/28 581-020, Fax: 06/28 581-027 
    E-mail: info@tura.hu 
    Web: www.tura.hu 
 
3. Az üzemeltető a piac-felügyelő útján ellenőrizheti a szakhatósági (tűzvédelmi, 
egészségügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi stb.) általános előírások betartását. 
 
4. Lehetőség van az elárusító hely bérletére: jelen rendelet Függelékében foglaltak szerint.  
 
5. A bérleti szerződést az üzemeltetővel kell kötni. 
 
6. A bérelt helyre vonatkozó engedély azonnali hatállyal visszavonható, ha a jogosult az 
engedélyben, a rendeletben, illetve a szerződésben előírt feltételeket, szabályokat megszegi, 
vagy az engedéllyel bármilyen módon visszaél. 
 
7. A napi helyhasználatra kijelölt területnek az igénybevételre a helyhasználó napi helyjegy 
megváltásával szerez jogosultságot. Ugyanaz a hely egy napon többször is kiadható, ha azt 
az előző helyhasználó kiürítette, ebben az esetben azonban a helyhasználó a teljes napi 
jegyet köteles megfizetni. 
 
8. A napi helyhasználat joga a piac, illetve a vásár nyitva tartásáról zárásig tart. Ezen időn 
belül a helyhasználó napi jegyét, bérletét köteles állandóan magánál tartani és az üzemeltető 
képviselőjének kérésére felmutatni. Annak hiánya esetén a helyhasználó köteles újból napi 
helyhasználati díjat fizetni. 
A helyjegy egymásra nem ruházható át. 



A helyhasználók a zárást követő egy órán belül kötelesek az elfoglalt helyet kiüríteni, 
árujukat, felszerelésüket elszállítani, és az általuk elfoglalt helyet tisztán elhagyni.  
 
9. Kitiltható a piacról, illetve a vásárról a helyhasználó, illetőleg annak a piacon árusító, 
kölcsönző, vendéglátó-ipari, szolgáltató vagy javítóipari tevékenységet folytató családtagja, 
illetve alkalmazottja, továbbá a piac területén alkalmilag munkát végző minden olyan 
személy, akinek magatartása a piac rendjét súlyosan zavarja. 
 
10. Annak az árusítónak, akire nézve jogszabály előírja az áru eredetének bizonyítására 
alkalmas okirat (számla, jegyzék stb.) magánál kell tartani, és azt felszólításra fel kell 
mutatni. Engedély nélkül, illetve a nem kijelölt helyen történő árusítás megszüntetésére az 
üzemeltető a helyszínen azonnali hatállyal intézkedhet, illetve bírságot szabhat ki. 
 
11. A piac, illetve a vásár területén tilos a forgalmat akadályozni, a közlekedési utakat 
eltorlaszolni, hangoskodni, mások alkudozásaiba beleszólni, azt megzavarni.  
 
12. A piactér és a vásártér területén járművel legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad haladni, 
a jobbra tartás szabályainak betartásával. Járművel megállni, várakozni, arról le-, illetve 
felrakodni csak a jelzésekkel kijelölt helyen szabad. 
 
    
                       

 
 

        
 

 
 
 


