
1. függelék a 17/2020. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

H Á Z I R E N D  

Kiszombori helyi termelői piac rendjének fenntartására 
 

1.) A piacon kistermelői regisztrációval, őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély vagy 
mezőgazdasági vállalkozó hozhat olyan terméket forgalomba, amelyet saját gazdaságában 
állított elő és az megfelel a vonatkozó központi jogszabályban előírt feltételeknek. 

 
2.) A piac nyitvatartási ideje:  
  Nyári időszak: Hétfő:      Zárva 

Kedd-Vasárnap: 6.00-12.00 
 

Téli időszak:  Hétfő:       Zárva 
Kedd-Vasárnap: 7.00-12.00 
 

3.) A termelői piac üzemeltetési feladatai körébe tartozó árusító helyek kijelölése, a piaci rend 
fenntartása, ellenőrzési feladatok végrehajtása, a piac üzemeltetője által megbízott piacgondnok 
joga és kötelezettsége. 

 
4.) Az árus a tevékenység folytatására dokumentumait (kistermelői regisztráció, őstermelő, 

vállalkozói igazolvány) köteles magánál tartani, azt ellenőrzéskor bemutatni. 
 

5.) A helyi termelői piacon a piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-es körzetében 
működő - kistermelők, őstermelők, mezőgazdasági vállalkozók által az alábbi termékek 
hozhatók forgalomba: 

a) a saját gazdaságban előállított növényi eredetű alaptermékek (zöldség, gyümölcs, 
virág), 
b) a saját gazdaságban előállított mezőgazdasági termékből származó egyéb 
feldolgozott növényi eredetű termék, 
c) méz, méhészeti termékek, 
d) saját tenyésztésű, nevelési állatból származó tej, tejtermék, tojás, 
e) az árus által a vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint a gazdaságban nevelt, 
tulajdonában lévő sertés, juh, kecske és szarvasmarha saját gazdaságban történt 
feldolgozás útján előállított füstölt áru, étkezési zsír,  
f) darabolás nélkül vágott és belezett baromfi (tyúk, vízi szárnyas, pulyka) és nyúlfélék 
 

6.) Élő állat a piacon nem hozható forgalomba. 
 
7.) A szedett, gyűjtött gomba a piacon nem értékesíthető. 
 
8.) A piaci rend fenntartása a piacon jelenlévő valamennyi szermély kötelezettsége.  

 
9.) A piacon elhelyezett áru kezelése, tárolása és megőrzése kizárólag az árus feladata, mivel 

az üzemeltető a piacra behozott termék tárolását, raktározását nem vállalhatja. A piacra 
behozott áruban bekövetkezett kárért a piac üzemeltetőjét felelősség nem terheli, az az árus 
kockázata. 



 
10.) A piacon terméket értékesítő árus számlaadási kötelezettségének teljesítése az árus 

felelősségi körébe tartozik. 
 
11.) Az árus a piac területén lévő árusítási helyén köteles  

a) az áruját a piac parkolójában elhelyezett járművéről a piac nyitva-tartási ideje alatt 
úgy lerakodni, hogy azzal más árust nem akadályozhat a piac területére való ki- és 
bepakolásban,  
b) az árut az asztalon úgy elhelyezni, hogy azzal más árust nem akadályozhat,  
c) a piacgondnok számára felvilágosítást adni, az általa a piacon forgalomba hozott 
termék eredetéről, minőségéről, mennyiségéről, valamint bizonyító erővel bíró iratot 
(kistermelői regisztráció, őstermelő, vállalkozói igazolvány, permetezési napló, stb.) 
bemutatni, 
d) a vásárlók számára jól láthatóan, olvashatóan feltüntetni a nevét, lakcímét, 
székhelyét, elérhetőségét (telefonszámát, e-mail címét), 
e) hitelesített mérleget, súlyt, vagy egyéb mérőeszközt használni, 
f) az árusító-helyet a közegészségügyi rendelkezések szerint folyamatosan 
tisztántartani, 
g) az árusítás során a vonatkozó hatósági, tűzrendészeti, élelmiszer higiéniai, 
fogyasztóvédelmi, állategészségügyi szabályokat betartani, 
h) az árusítás során keletkezett hulladékot annak összegyűjtésére kihelyezett 
hulladéktároló edénybe elhelyezni, 
j) az árusítás során használt eszközöket, tárgyakat, az el nem adott termékeket a piac 
területéről, zárás előtt elszállítani.  
k) az általa szándékosan okozott kárért, balesetért a polgári jog szabályai szerint felelni. 
 

12.) A piac területére csak jó minőségű áru vihető be. A romlott, vagy romlásnak indult, vagy 
egyéb okból forgalomba nem hozható árut a piacra bevinni, ott tárolni, értékesíteni tilos. 

 
13.) A piac területére – a vakvezető és a mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - állatot 

(kutya, macska) bevinni tilos. 
 

14.) A piac területén dohányozni tilos. 
 

15.) A piac területén lévő illemhelyet az árusok és vásárlók a piac nyitvatartási ideje alatt, 
térítésmentesen használhatják. 

 
16.) Ügynöki tevékenység a piac területén nem folytatható. 

 
17.) A piac üzemeltetője a kereskedés rendjét szabályozó vonatkozó hatályos jogszabályok 

betartása ellenőrzésére jogosult. 
 
A tárgyi Házirend a helyi termelői piac üzemeltetéséről szóló 17/2020. (V. 26.) önkormányzati 
rendelet hatályba lépésének napján lép hatályba. 
 
Kiszombor, 2020. május 26. 
 
 
           Szirbik Imre  
          alpolgármester 



2. függelék a 17/2020. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

 

NYILVÁNTARTÁSBA-VÉTELI ADATLAP 

A helyi termelői piacon árusítók adatairól 
 

Mezőgazdasági vállalkozó/ magánszemély neve: ........................................................................  

Vállalkozás esetén képviselője neve: ...........................................................................................  

Adószáma: ....................................................................................................................................  

Székhelye/lakcíme: .......................................................................................................................  

Telefonszáma: ..............................................................................................................................  

Email címe: ..................................................................................................................................  

Áru termelési és előállítási helye: ................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Árusított termékkör megnevezése: ...............................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Kistermelői regisztráció / őstermelői igazolvány / mezőgazdasági vállalkozási engedély 
száma: ...........................................................................................................................................  

 

Kiszombor, 20……. év……………….hó…….nap. 

         ……………………………………...  

termelő/képviselő saját kezű aláírása 

 

Önkormányzat tölti ki, 2 példányban 

 
Nyilvántartásba vétel száma:……………………………………………………………… 

 
 


