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MŰKÖDÉSI REND 

A vásárokról és piacokról szóló 55/2009.(III.13.) Korm. rendelet , valamint a Kapuvár Városi 
Önkormányzat 40/2004 (X.28.) rendelete értelmében a Kapuvár Piactéren található Vásár, 
Piac működési rendjét az üzemeltető KAPUKOM Kft. az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. A fentiekben megnevezett jogszabályokban és a működési rendben foglaltak 
betartása a piacon jelen lévő valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed. 

2. A piacon az árusítási idő csütörtök és szombati napon 6.00-14.00 óráig tart. 

3. A piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen, a melléklet szerint megfizetett 
helypénz    alapján szabad árusítani, amely másra nem ruházható át. A használható 
helyet, és az elfoglalás időpontját a Piacfelügyelő állapítja meg. A  helyhasználó az 
üzemeltető, vagy megbízottja felhívására  helyhasználói minőségét hitelt érdemlően 
igazolni köteles. 

4. Aki a piacon értékesít és az adott napra érvényes helyhasználat megfizetését nem 
tudja igazolni (avagy azt az üzemeltető képviselőjének felszólításra nem mutatja fel), 
azonnal köteles elhagyni a piac területét. 

5. A napi helyhasználatért az elfoglalt terület után az adott napon 09 óráig a helypénzt 
készpénzben kell megfizetni az üzemeltető által kijelölt irodában a  mellékletben 
meghatározott díjszabás szerint.   

6. Az üzemeltető nem köteles ugyanazt a helyet, vagy asztalt több piaci napon át 
ugyanazon helyhasználó részére biztosítani. 

7. A helyhasználók a számukra kijelölt terület, vagy asztal használatára a piac nyitásától 
a zárásáig tartó időtartamban jogosultak. 

8. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat, folyosókat áruval, használaton 
kívüli göngyöleggel és egyéb eszközökkel elfoglalni tilos. 

9. Nagybani (viszonteladók részére történő) árusítás a piac területén nem folytatható. 

10. A piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó feladata. Az 
áruban bekövetkező kárért az üzemeltetőt nem terheli felelősség.  

11. A helyhasználó köteles az árusítás közben, befejezésekor, illetve a piac zárásakor a 
tevékenysége során keletkezett hulladékot az üzemeltető által kijelölt hulladékgyűjtő 
edényzetben elhelyezni. A piaci szeméttároló edényekben kizárólag a piac területén 
keletkezett hulladék helyezhető el.  
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12. A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okokból bűzt terjesztő árut, anyagot a piac 
területére bevinni, ott tárolni tilos.  

13. A piac területén gázpalackot üzemeltetni és  tárolni tilos.  

14. A piac területére gépjárművel kizárólag a nyitvatartási idő előtt és után egy órán 
keresztül engedélyezett behajtani. Indokolt esetben az üzemeltető engedélyezheti 
gépjárművek árusítási idő alatti benntartózkodását. 

15. A gépjárműről történő, mozgóbolt jellegű értékesítésre csak a piacterületnek az 
üzemeltető által megjelölt szakaszán van lehetőség.  

16. Reklámtevékenység, ügynöki tevékenység, politikai tevékenység a piac egész 
területén kizárólag az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával folytatható.  

17. Mozgó árusítás tilos! 

18. A dohányzás csak a kijelölt helyen megengedett.  

19. A piac és vásár területén szerencsejáték folytatása tilos. 
20. Amennyiben az árusító kijelölt helyét 07 óráig nem foglalja el, és késéséről a 

piacfelügyelőt előzetesen nem értesíti, úgy helyét a piacfelügyelő újból értékesítheti. 

 

21. A tűzvédelmi rendelkezések betartása a piac és a vásár területén mindenkire kötelező. 

 

22. A vásározó a térburkolat védelme érdekében a sátrát sátorvassal nem rögzítheti. 

 

23. A földről árusítani tilos, kivéve  1473 hrsz., illetve alkalomszerűen koszorúk, virágok, 
palánták . 

 

24. Piac területére kutyát és más élő állatot bevinni tilos. 

 

25. A Piacfelügyelő megtagadhatja az árusításra jogosultnak a piacon, vásáron történő 
árusítás lehetőségét, amennyiben a terület kihasználtsága további árusítás lehetőségét 
nem biztosítja, illetve a kulturált kereskedelem követelményeinek az árusítani 
szándékozók nem tudnak eleget tenni. 
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26. A piac és vásár rendjét sértő vagy veszélyeztető, valamint e szabályzatban foglaltakat 
megszegőkkel szemben a piacfelügyelő kezdeményezheti a piac területéről történő 
kitiltást, melyet Üzemeltető 1-12 hónapig terjedő időszakban határozhat meg a 
szabályszegés súlyától, illetve ismétlődésétől függően. A kitiltott személy a kitiltás 
hatálya alatt sem a piacon, sem a vásáron árusítóként nem működhet, helyhasználónak 
a piac, vásár területén való működésében részt nem vehet. 

 

27.  A piacfelügyelő feladatai a vásár, piac területén a következők: 

              - meggyőződik az árusítási jogosultságról, 

              - kijelöli a árusító helyét, 

             - gondoskodik az árusítási idő előtt, alatt és után a terület tisztán tartásáról, 

             - gondoskodik a ki- és berakodás, árufeltöltés során az e rendtartásban előírt 

               szabályok betartásáról, a járművek távozásáról,              

            -  biztosítja a szakosításnak megfelelő  elhelyezést, 

             - szúrópróbaszerűen ellenőrzi a helypénz-jegy meglétét, érvényességét, az elfoglalt és 

               fizetett terület nagyságának egyezőségét, intézkedik a szabályszerű működés 

               érdekében, 

             - az árusítás teljes ideje alatt folyamatosan ellenőrzi a piaci szabályozás előírásainak 

               betartását, indokolt esetben a szükséges intézkedéseket megteszi, 

             - az árusok véleményét, javaslatait továbbítja munkahelyi vezetőjének 

 

 

 

 

                                                                                              ….......................................................... 

                                                                                                        Németh  László ügyvezető 
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1. sz. melléklet 

 

 

 

megnevezés díjtétel (Ft/m2) 

vásáron és piacon beépített asztalról, saját 
asztalról, vagy földről történő értékesítésnél  

500 

sátras vagy elárusító kocsiról történő 
értékesítésnél   

500 

beépített asztalról, saját asztalról, vagy földről 
történő zöldség- gyümölcs, virág őstermelői 
értékesítés 

250 

 

A fenti díjtételek a BRUTTÓ összegek. 

 


