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4.számú melléklet 
 

 

A piaci helypénz és egyéb díjtételek   

2022. január 1-től 
  

 Piacon alkalmazandó díjak   

    

1. Asztalról történő árusítás   

    

Fogalmi meghatározás:    

A típusú asztal asztalhossz: ~ 1,6 m   

B típusú asztal asztalhossz: ~ 2,0 m   

C típusú asztal asztalhossz: ~ 2,5 m   

    

A díjtétel megnevezése Egység  

Díjtétel összege 
bruttó ár 

1.1. Csarnokban:    

      napi helypénz 

1/2 asztal (1,0 m 

hosszon)  170,-Ft/nap 

  A típusú asztal  270,-Ft/nap 

  B típusú asztal  350,-Ft/nap 

  C típusú asztal  430,-Ft/nap 

     

     havi helypénz A típusú asztal  0 

  B típusú asztal  0 

  C típusú asztal  0 

     

     havi bérleti díj A típusú asztal  2.900, -Ft/hó 

  B típusú asztal  3.780, -Ft/hó 

  C típusú asztal  4.640, -Ft/hó 

     

     havi bérleti díj + helypénz együtt A típusú asztal  5.580, -Ft/hó 

  B típusú asztal  7.245, -Ft/hó 

  C típusú asztal  8.925, -Ft/hó 

1.2. Csarnokon kívül:    

      napi helypénz 1/3 asztal  120 Ft/nap 

  1/2 asztal  170 Ft/nap 

  1 asztal  320 Ft/nap 

     havi helypénz 1 asztal  3.700, - Ft/hó 

     havi bérleti díj 1 asztal  3.570, - Ft/hó 

     havi bérleti díj + helypénz együtt 1 asztal  5.985, - Ft/hó 
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2. Sátorból, állványról, földről árusítás és tárolás szolgáltatás   

    

A díjtétel megnevezése Egység 

 

Díjtétel összege 
bruttó ár 

2.1. Iparcikk, zöldség, gyümölcs, édesség, büféáruk, egyéb mezőgazdasági 

termék árusítása   

    napi helypénz m2  510,- Ft/nap 

2.2. Használt iparcikk árusítása   

     napi helypénz m2  320,- Ft/nap 

     

2.3. Havi helybiztosításidíj    

bérleti díj+helypénz) m2  3.820,- Ft/hó 

 

3. Egyéb díjak   

    

3.1.Hirdetés, hangos bemondás egy alkalommal (max.1 
perc) db  495,- Ft 

3.2. WC használati díj db  150,- Ft 

3.3. Gombavizsgálati díj kg   

3.4. Hirdetőtáblán elhelyezett hirdetés (2 hét) A/8 db  1050,- Ft 
 

4.  Szelei úti vásártéren alkalmazandó díjak 

 

Az árakat az Üzemeltető minden évben november 15-ig felülvizsgálja, és a következő évre 
vonatkozóan - minimálisan a KSH által a tárgyévre közzétett fogyasztói árindex mértékének 
megfelelő változás figyelembevételével - a pályázat meghirdetésével egyidejűleg közzéteszi. 

4.1. Kisteherautó, vagy személyautó utánfutóval db  550,-Ft/nap 

4.2. Személyautó db  200,-Ft/nap 

4.3. Új áru m2  450,-Ft/nap 

4.4. Használtcikk áru m2  300,-Ft/nap 

4.5. WC használati díj db  100,-Ft 












