CSALLÓKÖZARANYOS 1/2015. SZ.
ÁLTALÁNOS ÉRVENYŰ RENDELETE
a piaci rendről és termékek és szolgáltatások értékesítésének feltételeiről a
piactéren Csallóközaranyos területén
Csallóközaranyos Községi Képviselő-testülete a Tt. 369/1990. sz. a községi
önkormányzatokról szóló törvény és későbbi módosításai 6. § és 11. § 4. bekezdésének g)
pontja, a Tt. 178/1998. sz. a termékek és szolgáltatások értékesítésének feltételeiről szóló
törvény és későbbi módosításai és kiegészítése (2015.07.16) értelmében ezt az általános
érvényű rendeletet hozta meg (későbbiekben csak „ÁÉR”).
ELSŐ RÉSZ
Bevezető rendelkezések
1. Cikkely
A változtatások tárgya
1. Ez az ÁÉR módosítja a termékek és szolgáltatások értékesítésének feltételeit
Csallóközaranyos piacterein, a község feladatait a piachelyek működtetésével és
engedélyezésével kapcsolatban, a természetes és jogi személyek kötelességeit termékek és
szolgáltatások érétesítésekor és ezen ÁÉR feltételeinek betartásáért felelős ellenőrző
szervek jogosultságát.
2. Cikkely
Alapfogalmak
1. Ezen ÁÉR értelmében az alábbi fogalmakat kell tisztázni:
a. Piachely – piactér, közterület, amely az alkalmi piacok, és mozgásárusi értékesítésre
került kijelölésre,
b. Piactér – fedett vagy részlegesen fedett terület, amely a termékek és szolgáltatások
állandó értékesítésére lett kijelölve,
c. Alkalmi piac – termékek és szolgáltatások értékesítése olyan területen, amely
ideiglenesen van kijelölve erre a célra, ezek főleg vásárok, szezonális és éves piacok,
saját használt textilipari-, ruházati-, sport-, és egyéb áruk összpontosított értékesítése
átlagos mennyiségben természetes személyek között,
d. Mozgóárusi értékesítés – ideiglenesen felállított standokból történő érétkesítés,
hordozható árukirakodó helyekről történő értékesítés, mobil boltokból történő
értékesítés a közterületeken más üzemegységek előtt. Ideiglenesen felállított standok,
hordozható árukirakodó helyek nem lehetnek olyan létesítmények, amelyekre külön
építkezési engedélyre van szükség az egyéni előírások alapján.
3. Cikkely
A piactereken termékek és szolgáltatások értékesítésére jogosult személyek kiléte
1. A piactereken termékeket és szolgáltatásokat értékesíthetnek a község engedélyére:
a. Vállalkozásra jogosult természetes és jogi személyek az egyéni előírások alapján,
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b. Természetes személyek, akik növényi és állati termékeket (saját termelés), vagy
állattartási tevékenységből származó termékeket, erdei gyümölcsöket
értékesítenek,
c. Polgárok, akik saját használt termékeiket értékesítik egymást között egy átlagos
mennyiségben,
d. Egyéb Európai Uniós országok polgárai, ugyanezen feltételek mellet (a., b., és c.
pont).
MÁSODIK RÉSZ
A piachelyek működtetése és termékek és szolgáltatások értékesítése a piachelyeken
4. Cikkely
Engedélyezési eljárás
1. A piachelyeket Csallóközaranyos község területén Csallóközaranyos önkormányzata
működteti. Más helyen történő piacozás, mint a közterületek vagy nem lakás célú
épületek, amelyekhez a működtetőnek nincs tulajdonjoga, a tulajdonos jóváhagyásával
történik.
2. Terméket és szolgáltatások értékesítése a piactereken csak az erre kiadott engedéllyel
lehetséges a piactereken. A község engedélyt ad ki az árus számára termékek és
szolgáltatások értékesítésére a piachelyeken, ha megfelel ezen ÁÉR 4. Cikkelyének 4.
bekezdésében felállított feltételeknek.
3. A piachelyeken történő termékek és szolgáltatások értékesítéséhez az engedélyt kiadja a
piachelyek működtetője – Csallóközaranyos, Csallóközaranyosi Községi Hivatal,
melynek székhelye: Csallóközaranyos 184.sz. (2. Melléklet).
4. A piachelyeken történő termékek és szolgáltatások értékesítéséhez az engedélyt kiadják a
Piachelyeken történő termékek és szolgáltatásék értékesítésének kérelme alapján. A
feltételek teljesítését a következő dokumentumokkal igazolják:
 A vállalkozásra feljogosító irat másolata az egyéni előírások alapján, ha a kérelmező
vállalkozásra jogosult természetes vagy jogi személy az egyéni előírások alapján (Tt.
455/1991. sz. a Kereskedelmi Törvénykönyv későbbi módosításai és kiegészítéseinek
2. § 2. bekezdése értelmében),
 A kérelmező becsületbeli nyilatkozata arról, hogy az összes általa árusított termék a
saját termelési vagy állattartási tevékenységéből származik, vagy erdei gyümölcsökről
van szó (abban az esetben, ha a kérelmező olyan természetes személy, aki saját maga
által termelt, állattartási tevékenységből származó terméket, vagy erdei gyümölcsöket
értékesít a Tt. 105/1990. sz. törvény és későbbi módosításai és kiegészítései alapján),
 Ha a kérvényező természetes személy növényi vagy állati eredetű termékeket, esetleg
erdei gyümölcsöket értékesít, amely saját termelésből vagy állattartási tevékenységből
származik a Tt. 105/1990. sz. törvény és későbbi módosításai és kiegészítései
értelmében igazoló dokumentumokat kell bemutatni arról, hogy tulajdonosa olyan
területnek, ahol saját termelést vagy állattartást folytat. Esetleg olyan földterületet
bérel, vagy jogosult olyan földterület használatára, ahol termelési vagy állattartási
tevékenységet végezhet,
 A kérelmező becsületbeli nyilatkozta arról, hogy az általa összes árusított átlagos
mennyiségű termék a saját használt terméke (abban az esetben, ha a kérelmező
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természetes személy és a saját használt termékeit értékesíti egy átlagos
mennyiségben),
 A termékek és szolgáltatások értékesítéshez tartozó iratok, amelyek igazolják, hogy
az árus teljesíti a támasztott feltételeket az egyéni előírások alapján, abban az esetben,
ha olyan termékek és szolgáltatásokról van szó, amik megkövetelik ezeket az iratokat,
 Az kérvényező elektronikus pénztárgépének azon iratának másolata, ahol adóhivatal
feljegyzései találhatóak meg, amelyen látható az elektronikus pénztárgép adókódja,
vagy a kérvényező becsületbeli nyilatkozata az egyéni előírások alapján, hogy a
termékek és szolgáltatások értékesítése során nem köteles elektronikus pénztárgépet
használni.
5. Az árus a piachelyen köteles megfizetni a közterület használati adót a 6/2012. sz. a
közterület használati illetékéről szóló ÁÉR-rel összhangban, valamint a helyi
hangosbemondóban elhangzó hirdetések árát az érvényes Árlista alapján.
5. Cikkely
A piactér kezelője
1. Ezen ÁÉR értelmében a piactér kezelője a piactér működtetője, aki nem más, mint
Csallóközaranyos község önkormányzata.
2. A mozgóárusi értékesítés piachelyeinek kezelését Csallóközaranyos község
önkormányzata végzi.
6. Cikkely
Piachelyek a község területén
1. Csallóközaranyos önkormányzata a következő piachelyeket működteti:
 A COOP Jednota előtti közterület, amelynek parcellaszáma: 539/1,
 A focipálya előtti közterület, amelynek parcellaszáma: 442,
 A nyugdíjas klub melynek házszáma 217, és parcellaszáma: 370.
2. Piacnapok:
 Hétfőtől – csütörtökig 08.00-tól 16.00-ig,
 Péntektől – szombatig 08.00-tól 12.00-ig.
7. Cikkely
Termékek és szolgáltatások értékesítése a piachelyeken
1. Az értesített termékek fajtája:
1.1 ÉLŐ ÁLLATOK ÉRTÉKESÍTÉSE
A Tt. 178/1998. sz. törvény 6. § j) pontja értelmében a piachelyeken lehetséges édesvízi
halak, házi baromfi, házi nyúl, kutya, macska, és apró rágcsálók értékesítése a Regionális
Állategészségügyi és Élelmiszer-ipari Felügyelet (későbbiekben csak „RÁEÉIF”)
nyilatkozata alapján.
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Az RÁEÉIF beleegyező nyilatkozatot ad ki, ha minimálisan teljesülnek azon feltételek,
amik az állatok egészségügyi és jó tartási feltételeit illetik.
1.2.NÖVÉNYI EREDETŰ TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE
A piachelyeken a következő termékeket lehet értékesíteni:
a. Zöldség és gyümölcs, megkell felelniük a higiéniai feltételeknek az egyéni előírások
alapján,
b. Cukrászati és pékáruk az erre jogosult személyektől, az érvényes jogszabályok
higiéniai feltételei betartása értelmében,
c. Egyéb eredetileg csomagolt élelmiszer áruk, az erre jogosult személyektől, az
érvényes jogszabályok higiéniai feltételeinek betartása értelmében,
d. Gomba a Tt. 178/1998. sz. törvény 5. § értelmében,
e. Kisebb mennyiségű elsődleges növényi eredetű termékek. A kisebb mennyiségű
elsődleges növényi eredetű termékek végső fogyasztók számára történő értékesítési
mennyiségét behatárolják, ez a mennyiség éves szinten:
 Szemes gabonafélék 200 kg-ig,
 Hajdina, cirok, köles és egyéb kalászos gabonaféle 100 kg-ig,
 Száraz hüvelyesek, 100 kg-ig,
 Olajos magvak, 100 kg-ig,
 Étkezési burgonya, 2000 kg-ig,
 Fejes zöldségek 500 kg-ig, kivéve káposzta itt ez a mennyiség 2000 kg,
 Héjas termésűek 200 kg-ig,
 Gyökérzöldségek 50 kg-ig,
 Hagymás növények, 100 kg-ig,
 Hüvelyes zöldségek 50 kg-ig,
 Leveles zöldségek 20 kg-ig,
 Almatermésű gyümölcsök 1000 kg-ig,
 Csonthéjas gyümölcsök 500 kg-ig,
 Bogyós gyümölcsök 100 kg-ig,
 Héjas gyümölcsűek 100 kg-ig,
 Fűszernövények 10 kg-ig,
 Termesztett gombák 20 kg-ig, csak akkor lehetséges, ha az árus rendelkezik a
megfelelő tanúsítvánnyal a gombák ismeretéről,
f. Erdei gyümölcsök, a terület tulajdonosának/kezelőjének beleegyezése/igazolása
arról, hogy a területén gyűjtötték/szedték a gyümölcsöket.
1.3 ÁLATTI EREDETŰ TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE
A piachelyeken a következő termékeket lehet értékesíteni
a. Elsődleges állati termékek
 Méhészeti termékek – az elsődleges termelők beregisztrálásra kerülnek az illetékes
Regionális Állategészségügyi és Élelmiszer-ipari Felügyelet által. Kis mennyiségű
méz értékesítése lehetséges a végső fogyasztó számára, aki a mézet saját igényeire
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b.

c.

d.

e.

vásárolja. A Mézet a méhész/elsődleges termelő értékesítheti, a méhészet
működtetője, aki a mézet saját maga gyűjti, majd csomagolja a saját erre kijelölt
helyiségében.
Kis mennyiségű tojás – az elsődleges termelőtől, aki regisztrálásra került az illetékes
RÁEÉIF hatósága által, maximálisan 60 nem osztályozott tojást értékesíthet a
fogyasztó számára hetente. A tojások szavatossági ideje 28 nap a tojásrakás
időpontjától és a tojásokat értékesíteni kell a végső fogyasztó számára legkésőbb a
tojásrakás 21. napjáig. Az értékesítés helyén felkell tüntetni, hogy nem osztályozott
tojásokról van szó, az elsődleges termelő azonosítását, a tojásrakás idejét, a
szavatosság idejét és egy javaslatot, hogy a vásárlás után a terméket érdemes
hűtőszekrényben tárolni.
Kis mennyiségű hal - az elsődleges termelők beregisztrálásra kerülnek az illetékes
Regionális Állategészségügyi és Élelmiszer-ipari Felügyelet által. A végső fogyasztó
számára halat értékesíthetnek maximálisan 20 EUR értékben. A hal lehet élő,
kivéreztetett, belsőségek nélküli, fej és úszok nélküli, hűtött vagy fagyasztott. Az
elsődleges termelő nem csomagolhatja, szeletelheti, filézheti, csontozhatja, nyúzhatja,
fűrészelheti, dolgozhatja fel a halat. Köteles teljesíteni a minimálisan támasztott
higiéniai feltételeket a kezelés és fagyasztás ideje alatt annak érdekében, hogy a
terméket védje a szennyeződéstől. Piachelyeken történő élő hal értékesítés esetén az
árusítást bekell jelenteni a RÁEÉIF számára.
Kis mennyiségű baromfi- és nyúlhús - az elsődleges termelők beregisztrálásra
kerülnek az illetékes Regionális Állategészségügyi és Élelmiszer-ipari Felügyelet
által, a húsnak egészséges állatoktól kell származnia saját állattartásból. Az állattartó
termelése nem haladhatja meg a 10 000 darab baromfit és a 2500 darab nyulat. A
baromfit és a nyulat az elsődleges termelő leölheti és csak alapvetőleg feldolgozhatja,
megtisztíthatja, lehűtheti, lefagyaszthatja és a megfelelő tárolóba helyezheti. A leölt
baromfit és nyulat az állattartás helyén nem oszthatják el, porciózhatják el,
csontozhatják ki, dolgozhatják fel vagy csomagolhatják be. A húson levő ragasztónak,
vagy cédulának tartalmaznia kell a hús származási helyének adatait (utónév,
családnév, a termelő utónevét, családnevét, és címét, az üzemegység termelőjének
cégnevét és címét, ha vállalkozóról van szó). A értékesítés helyén a fogyasztót
figyelmeztetni kell, hogy a húsok nem voltak állatorvos által átvizsgálva és
későbbiekben hőkezelés kell alávetni.
Hús és húsipari termékek – jogosult élelmiszer-ipari üzemegységekből, vagy
regisztrált kiskereskedelmi állati eredetű termékkel foglalkozó üzletekben, vagy olyan
létesítményekben, amelyek számára az illetékes közegészségügyi hivatal engedélyt
adott ki,
Tej és tejtermékek – jogosult élelmiszer-ipari üzemegységekből, vagy regisztrált
kiskereskedelmi állati eredetű termékkel foglalkozó üzletekben, vagy olyan
létesítményekben, amelyek számára az illetékes közegészségügyi hivatal engedélyt
adott ki,
Tojások – osztályozott és megjelölt, amelyek erre jogosult élelmiszer-ipari
üzemegységből származnak, az érvényes higiénia jogszabályok feltételeinek betartása
mellett,
Egyéb eredetileg csomagolt élelmiszer-ipari termékek - az erre jogosult
személyektől, az érvényes higiéniai jogszabályok feltételeinek betartása mellett.
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2. Az alapanyagok és élelmiszerek egészségügyi garanciájáért az értékesítő felel. Az
értékesítés ideje alatt az értékesítő köteles a termékeket védeni a szennyeződésekkel és
külső hatásokkal szemben.
3. Karácsonyfák, ágak és ezekből készült termékek értékesítése csak ezek beszerzésének
igazolásával lehetséges (természetes személyek esetében az erdőterületek tulajdonosainak
igazolásával az illetékes községi hivatala számára)
4. Gyümölcsfák és bokrok értékesítése esetén csak az elismert fajták értékesítése
lehetséges, az egyéni előírások betartása mellett. A fákat és bokrokat megkell jelölni
szalagok segítségével, amely tartalmazza a fajta megnevezését, faiskolát, stb., ezekből
kiindulva az értékesítőnek rendelkezni kell a beszerzést igazoló papírokkal.
5. Az értékesítőnek rendelkeznie kell az értékesítést során kalibrált mérleggel, nehezékekkel
és elegendő csomagoló anyaggal. Ha a termék megköveteli az értékesítő az árusítás során
köteles kezelési eszközöket használni (fogó csipesz, stb.)
6. A piachelyeken alkalmi piacok során ezeket a típusú termékeket lehetséges
értékesíteni:
 Textilipari és ruházati cikkek,
 Cipők,
 Elektromos fogyasztók,
 Apró áruk,
 Kozmetikumok,
 Vegyipari termékek,
 Játékok
 Háztartási eszközök,
 Sporteszközök,
 Papíráruk,
 Könyvek, napilapok, stb.,
 Apró kézműves és iparművészeti alkotások.
7. A piachelyeken ezeket a szolgáltatások lehet értékesíteni:
 Vendéglátó és éttermi szolgáltatások, gyors étkeztetés az egyéni előírások alapján (ezek











nyújtása csak az alkalmi piacok, kulturális-, sport-, és nyilvános rendezvények alatt
lehetséges, amelyek a község által kerülnek megrendezésre, vagy olyan események során,
amelyeket politikai pártok vagy polgári szervezetek rendeznek meg, amit előzőlegesen
bejelentettek a község számára),
Kések, ollók, egyéb eszközök élezése,
Esernyőjavítás,
Bőrtermékek javítása,
Cipők javítása és tisztítása,
Kulcskészítés,
Ágynemű tisztítás,
Műanyag redőnyök beszerelése, javítása, és karbantartása,

Üvegezés,
Egyéb szolgáltatások a lakosok igényei szerint, a községre történő bejelentés
alapján.
8. Olyan termékek, és szolgáltatások értékesítése Csallóközaranyos területén, amelyet a
község nem engedélyezett tilos (például: házalás).
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8. Cikkely
Bizonyos termékek értékesítésének tilalma
1. A piachelyeken tilos értékesíteni:
 Lőfegyvereket és töltényeket,
 Robbanóanyagokat és pirotechnikai termékeket,
 Olyan nyomtatványokat, amik sértik a jó erkölcsöt,
 Dohány és olyan dohány termékeket, amelyek dohányzásra szolgálnak, de nem
tartalmaznak dohányt,
 Szeszes italokat, párlatokat és fogyasztásra csomagolt alkohol italokat, ez a tiltás nem
vonatkozik az alkalmi piacokon történő szeszes italok és párlatok árusítására,
 Mérgeket, kábítószereket és pszichotróp anyagokat,
 Gyógyszereket,
 Autókat, motorokat és ezek alkatrészeit,
 Védett állatfajokat, ritka állatokat, veszélyes állatokat, és invazív fajokat,
 Elő állatokat, a tilalom nem érvényes az édesvízi halakra, házi baromfira, házi nyúlra,
kutyákra, macskákra, és kisebb rágcsálókra és olyan progapációs értékesítési
eseményekre, amelyet állattartók szervezete vagy egyesülete rendez meg az illetékes
állategészségügyi hivatal engedélyével,
 Védett növényfajokat, ritka növényeket, és invazív növényeket,
 Gombákat, a friss ehető gombákon és előre becsomagolt szárított gombák kivételével,
amelyeket az erre jogosult üzemegység állíthat elő az egyéni előírások alapján,
 Feldolgozatlan tehén-, juh-, kecsketejet és tejtermékeket,
 Háziállatok-, vadak húsát és belsőségeit, amelyek nem rendelkezik a megfelelő
tanúsítvánnyal az illetékes állategészségügyi hatóságoktól, hogy megfelelnek a
feltételeknek,
 Hőkezelés alá nem vetett hústermékeket, amelyek szavatossága nem garantált hosszú
ideig,
 Minden állati eredetű terméket, amelyek nem rendelkezik a megfelelő tanúsítvánnyal
az illetékes állategészségügyi hatóságoktól, hogy megfelelnek a feltételeknek,
 Szárított gombákat kivéve az erre jogosult személyek által előállított és szárított
becsomagolt gombákat,
 Hideg konyhai termékeket és töltött cukrászati árukat,
 Rossz minőségű termékeket,
 Olyan termékeket, ahol nincs feltüntetve a termék származási és előállítási helye.
9. Cikkely
Mozgóárusi értékesítés a község területén
1. A község területén a következő termékeket lehet mozgóárusi értékesítés során
értékesíteni:
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Könyveket, nyomdaipari cikkeket, eredeti vagy másolt audiovizuális esetleg egyéb
műveket,
Apró kézműves vagy iparművészeti alkotásokat,
Fogyasztói termékeket a Tt. 178/1998. sz. a piachelyeken történő termékek és
szolgáltatások értékesítéséről szóló törvény és későbbi módosításai 7. § 2. bekezdése
értelmében,
Helyben elfogyasztható ételeket és italokat,
Csomagolt fagylaltokat,
Zöldséget és gyümölcsöt,
Élelmiszereket ezen ÁÉR 7. Cikkelyének értelmében,
Virágokat.
10. Cikkely
Az árusok kötelességei a piachelyeken

1. Ezen ÁÉR érdekében az árus köteles a piachelyeken:
 A saját értékesítési helyét/létesítményét megjelölni az egyéni előírások alapján,
 Betartani a piactér és az alkalmi piacok piaci rendjét,
 Elektronikus regisztrációs pénztárgépet használni az egyéni előírások alapján,
 A termékek és szolgáltatások értékesítésnek helyét tisztán és rendezetten tartani,
 Az értékesített termékek és szolgáltatásokat jól látható árcédulával ellátni,
 A kimért áruk esetén mérleget használni, és biztosítani a fogyasztó számára, hogy a
kimért áru súlyát ő is ellenőrizhesse,
 A termékek és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatban felmerülő összes feltételt
biztosítani az egyéni előírások alapján.
2. Az árus mozgóárusi értékesítés során köteles a piactér kezelőjének, a piachelyek
kezelőjének, és a felügyeleti szervek számára leadni/bemutatni:
 Iratokat arról, hogy jogosult a vállalkozásra, termékek és szolgáltatások
értékesítéséről szóló engedélyt, és egy személyazonosságot igazoló iratot,
 A Regionális Közegészségügyi Hivatal határozatát/beleegyezését a mozgóárusítási
értékesítésbe,
 Egészségügyi igazolást és az illetéket egészségügyi szervezet véleményét, ha az
értékesített áruk és termékek karaktere megköveteli ezt,
 Gombák értékesítése esetén tanúsítványt a szakmai alkalmasságról,
 A termékek származásáról szóló igazolást, kivéve, ha saját használt termékek
értékesítéséről van szó egy átlagos mennyiségben.
3. A piachelyeken történő értékesítés esetében a jogosult személy köteles a felügyelő
bizottság felszólítására felmutatni a termékek származásának helyéről szóló igazolást, ha
az értékesített termékek nem a saját forrásaiból/termeléséből származnak.

11. Cikkely
Felügyelő bizottságok, bírságok, szabálysértések
1. Ezen törvények betartásáért a felügyelő bizottság felelős, akik:
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a. Szlovák Kereskedelmi Felügyelet,
b. Élelmiszer hivatali ellenőrző szervezetek, ha élelmiszer értékesítéséről van szó,
c. Csallóközaranyos község polgármestere és Csallóközaranyos erre meghatalmazott
alkalmazottai.
2. Ezen ÁÉR egyes rendelkezéseinek megszegése esetén a felügyelő szervezetek bírságot
szabhatnak ki a Tt. 178/1998. sz. törvény és későbbi módosításai és kiegészítései 12. §
alapján.
3. Szabálysértést a Tt. 178/1998. sz. törvény és későbbi módosításai 13. § értelmében kell
kezelni/eljárni.
4. Ha a felügyelő bizottság a feladata ellátása közben (amire jogosult) fizikai ellenállást vagy
akadályozást tapasztal ezen törvények és rendeletek alapján, vagy akadályok várhatók
akkor abban az esetben a felügyelő bizottság tagjai Rendőri segítséget kérhetnek
feladataik elvégzéshez.
12. Cikkely
Záró rendelkezések
1. Ezen ÁÉR javaslata kifüggesztésre került Csallóközaranyos községi hivatali
hirdetőtáblájára a Tt. 369/1990. sz. a községi önkormányzatokról szóló törvény és későbbi
módosításai értelmében.
2. Ez az ÁÉR hatályba lép a kifüggesztésének 15. napjától. Hatálya lép: 2015.08.01. A
kifüggesztés 15. napja után elérhető lesz a Csallóközaranyosi Községi Hivatalban.
3. Ezen ÁÉR kiegészítéseit és változásait a Csallóközaranyosi Községi Képviselő-testület
fogadja el.

Ing. Eva Varjúová
a község polgármesternője
Kifüggesztve:

2015.07.17
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1. Melléklet

PIACI REND
CSALLÓKÖZARANYOS
1. A piachelyek kezelője Csallóközaranyos. A piachelyeken történő termékek és
szolgáltatások értékesítésére az engedélyt a piachelyek kezelője adja ki az engedélyt –
Csallóközaranyos község, Községi Hivatal, melynek székhelye: 184, 946 12
Csallóközaranyos. Az értékesítési engedély nélkül tilos a piachelyeken történő
értékesítés Csallóközaranyos területén.
2. Piachelyek:
A COOP Jednota előtti közterület, melynek parcellaszáma: 539/1,
A focipálya előtti közterület, melynek parcellaszáma: 442,
217 házszámú nyugdíjas klub, melynek parcellaszáma: 370.
Más nem kijelölt helyen tilos termékek és szolgáltatások értékesítése Csallóközaranyos
területén.
3. Piacnapok, értékesítései és üzemeltetési idő:
Hétfőtől – péntekig 08.00-tól 16.00-ig,
Péntektől – szombatig 08.00-tól 12.00-ig.
4. Az árusok a piachelyeken kötelesek megfizetni a közterület használati-adó illetékét az
érvényes ÁÉR-rel összhangban (ÁÉR – Közterület használati-adó), valamint a
hangosbemondóban elhangzó hirdetések árát az érvényes Árlista alapján.
5. Az árus kötelességei:
 A saját értékesítési helyét/létesítményét megjelölni az egyéni előírások alapján,
 Betartani a piactér és az alkalmi piacok piaci rendjét,
 Elektronikus regisztrációs pénztárgépet használni az egyéni előírások alapján,
 A termékek és szolgáltatások értékesítésnek helyét tisztán és rendezetten tartani,
 Az értékesített termékek és szolgáltatásokat jól látható árcédulával ellátni,
 A kimért áruk esetén mérleget használni, és biztosítani a fogyasztó számára, hogy a
kimért áru súlyát ő is ellenőrizhesse,
 A termékek és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatban felmerülő összes feltételt
biztosítani az egyéni előírások alapján.
6. Az értékesítendő áruk fajtája:
6.1 ÉLŐ ÁLLATOK ÉRTÉKESÍTÉSE
A Tt. 178/1998. sz. törvény 6. § j) pontja értelmében a piachelyeken lehetséges édesvízi
halak, házi baromfi, házi nyúl, kutya, macska, és apró rágcsálók értékesítése a Regionális
Állategészségügyi és Élelmiszer-ipari Felügyelet (későbbiekben csak „RÁEÉIF”)
nyilatkozata alapján.
Az RÁEÉIF beleegyező nyilatkozatot ad ki, ha minimálisan teljesülnek azon feltételek,
amik az állatok egészségügyi és jó tartási feltételeit illetik.
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6.2 NÖVÉNYI EREDETŰ TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE
A piachelyeken a következő termékeket lehet értékesíteni:
a. Zöldség és gyümölcs, megkell felelniük a higiéniai feltételeknek az egyéni előírások
alapján,
b. Cukrászati és pékáruk az erre jogosult személyektől, az érvényes jogszabályok
higiéniai feltételei betartása értelmében,
c. Egyéb eredetileg csomagolt élelmiszer áruk, az erre jogosult személyektől, az
érvényes jogszabályok higiéniai feltételeinek betartása értelmében,
d. Gomba a Tt. 178/1998. sz. törvény 5. § értelmében,
e. Kisebb mennyiségű elsődleges növényi eredetű termékek. A kisebb mennyiségű
elsődleges növényi eredetű termékek végső fogyasztók számára történő értékesítési
mennyiségét behatárolják, ez a mennyiség éves szinten:
 Szemes gabonafélék 200 kg-ig,
 Hajdina, cirok, köles és egyéb kalászos gabonaféle 100 kg-ig,
 Száraz hüvelyesek, 100 kg-ig,
 Olajos magvak, 100 kg-ig,
 Étkezési burgonya, 2000 kg-ig,
 Fejes zöldségek 500 kg-ig, kivéve káposzta itt ez a mennyiség 2000 kg,
 Héjas termésűek 200 kg-ig,
 Gyökérzöldségek 50 kg-ig,
 Hagymás növények, 100 kg-ig,
 Hüvelyes zöldségek 50 kg-ig,
 Leveles zöldségek 20 kg-ig,
 Almatermésű gyümölcsök 1000 kg-ig,
 Csonthéjas gyümölcsök 500 kg-ig,
 Bogyós gyümölcsök 100 kg-ig,
 Héjas gyümölcsűek 100 kg-ig,
 Fűszernövények 10 kg-ig,
 Termesztett gombák 20 kg-ig, csak akkor lehetséges, ha az árus rendelkezik a
megfelelő tanúsítvánnyal a gombák ismeretéről,
f. Erdei gyümölcsök, a terület tulajdonosának/kezelőjének beleegyezése/igazolása arról,
hogy a területén gyűjtötték/szedték a gyümölcsöket.
6.3 ÁLATTI EREDETŰ TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE
A piachelyeken a következő termékeket lehet értékesíteni
a. Elsődleges állati termékek
 Méhészeti termékek – az elsődleges termelők beregisztrálásra kerülnek az illetékes
Regionális Állategészségügyi és Élelmiszer-ipari Felügyelet által. Kis mennyiségű
méz értékesítése lehetséges a végső fogyasztó számára, aki a mézet saját igényeire
vásárolja. A Mézet a méhész/elsődleges termelő értékesítheti, a méhészet
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b.

c.

d.

e.

működtetője, aki a mézet saját maga gyűjti, majd csomagolja a saját erre kijelölt
helyiségében.
Kis mennyiségű tojás – az elsődleges termelőtől, aki regisztrálásra került az illetékes
RÁEÉIF hatósága által, maximálisan 60 nem osztályozott tojást értékesíthet a
fogyasztó számára hetente. A tojások szavatossági ideje 28 nap a tojásrakás
időpontjától és a tojásokat értékesíteni kell a végső fogyasztó számára legkésőbb a
tojásrakás 21. napjáig. Az értékesítés helyén felkell tüntetni, hogy nem osztályozott
tojásokról van szó, az elsődleges termelő azonosítását, a tojásrakás idejét, a
szavatosság idejét és egy javaslatot, hogy a vásárlás után a terméket érdemes
hűtőszekrényben tárolni.
Kis mennyiségű hal - az elsődleges termelők beregisztrálásra kerülnek az illetékes
Regionális Állategészségügyi és Élelmiszer-ipari Felügyelet által. A végső fogyasztó
számára halat értékesíthetnek maximálisan 20 EUR értékben. A hal lehet élő,
kivéreztetett, belsőségek nélküli, fej és úszok nélküli, hűtött vagy fagyasztott. Az
elsődleges termelő nem csomagolhatja, szeletelheti, filézheti, csontozhatja, nyúzhatja,
fűrészelheti, dolgozhatja fel a halat. Köteles teljesíteni a minimálisan támasztott
higiéniai feltételeket a kezelés és fagyasztás ideje alatt annak érdekében, hogy a
terméket védje a szennyeződéstől. Piachelyeken történő élő hal értékesítés esetén az
árusítást bekell jelenteni a RÁEÉIF számára.
Kis mennyiségű baromfi- és nyúlhús - az elsődleges termelők beregisztrálásra
kerülnek az illetékes Regionális Állategészségügyi és Élelmiszer-ipari Felügyelet
által, a húsnak egészséges állatoktól kell származnia saját állattartásból. Az állattartó
termelése nem haladhatja meg a 10 000 darab baromfit és a 2500 darab nyulat. A
baromfit és a nyulat az elsődleges termelő leölheti és csak alapvetőleg feldolgozhatja,
megtisztíthatja, lehűtheti, lefagyaszthatja és a megfelelő tárolóba helyezheti. A leölt
baromfit és nyulat az állattartás helyén nem oszthatják el, porciózhatják el,
csontozhatják ki, dolgozhatják fel vagy csomagolhatják be. A húson levő ragasztónak,
vagy cédulának tartalmaznia kell a hús származási helyének adatait (utónév,
családnév, a termelő utónevét, családnevét, és címét, az üzemegység termelőjének
cégnevét és címét, ha vállalkozóról van szó). Az értékesítés helyén a fogyasztót
figyelmeztetni kell, hogy a húsok nem voltak állatorvos által átvizsgálva és
későbbiekben hőkezelés kell alávetni.
Hús és húsipari termékek – jogosult élelmiszer-ipari üzemegységekből, vagy
regisztrált kiskereskedelmi állati eredetű termékkel foglalkozó üzletekben, vagy olyan
létesítményekben, amelyek számára az illetékes közegészségügyi hivatal engedélyt
adott ki,
Tej és tejtermékek – jogosult élelmiszer-ipari üzemegységekből, vagy regisztrált
kiskereskedelmi állati eredetű termékkel foglalkozó üzletekben, vagy olyan
létesítményekben, amelyek számára az illetékes közegészségügyi hivatal engedélyt
adott ki,
Tojások – osztályozott és megjelölt, amelyek erre jogosult élelmiszer-ipari
üzemegységből származnak, az érvényes higiénia jogszabályok feltételeinek betartása
mellett,
Egyéb eredetileg csomagolt élelmiszer-ipari termékek - az erre jogosult
személyektől, az érvényes higiéniai jogszabályok feltételeinek betartása mellett.
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7. Az alapanyagok és élelmiszerek egészségügyi garanciájáért az értékesítő felel. Az
értékesítés ideje alatt az értékesítő köteles a termékeket védeni a szennyeződések és külső
hatásokkal szemben.
8. Karácsonyfák, ágak és ezekből készült termékek értékesítése csak ezek beszerzésének
igazolásával lehetséges (természetes személyek esetében az erdőterületek tulajdonosainak
igazolásával az illetékes községi hivatala számára)
9. Gyümölcsfák és bokrok értékesítése esetén csak az elismert fajták értékesítése
lehetséges, az egyéni előírások betartása mellett. A fákat és bokrokat megkell jelölni
szalagok segítségével, amely tartalmazza a fajta megnevezését, faiskolát, stb., ezekből
kiindulva az értékesítőnek rendelkezni kell a beszerzést igazoló papírokkal.
10. Az értékesítőnek rendelkeznie kell az értékesítést során kalibrált mérleggel, nehezékekkel
és elegendő csomagoló anyaggal. Ha a termék megköveteli az értékesítő az árusítás során
köteles kezelési eszközöket használni (fogó csipesz, stb.)
11. A piachelyeken alkalmi piacok során ezeket a típusú termékeket lehetséges
értékesíteni:
 Textilipari és ruházati cikkek,
 Cipők,
 Elektromos fogyasztók,
 Apró áruk,
 Kozmetikumok,
 Vegyipari termékek,
 Háztartási eszközök,
 Sporteszközök,
 Papíráruk,
 Könyvek, napilapok, stb.,
 Apró kézműves és iparművészeti alkotások.
12. A piachelyeken ezeket a szolgáltatások lehet értékesíteni:
 Vendéglátó és éttermi szolgáltatások, gyors étkeztetés az egyéni előírások alapján (ezek











nyújtása csak az alkalmi piacok, kulturális-, sport-, és nyilvános rendezvények alatt
lehetséges, amelyek a község által kerülnek megrendezésre, vagy olyan események során,
amelyeket politikai pártok vagy polgári szervezetek rendeznek meg, amit előzőlegesen
bejelentettek a község számára),
Kések, ollók, egyéb eszközök élezése,
Esernyőjavítás,
Bőrtermékek javítása,
Cipők javítása és tisztítása,
Kulcskészítés,
Ágynemű tisztítás,
Műanyag redőnyök beszerelése, javítása, és karbantartása,

Üvegezés,
Egyéb szolgáltatások a lakosok igényei szerint, a községre történő bejelentés
alapján.
13. Olyan termékek, és szolgáltatások értékesítése Csallóközaranyos területén, amelyet a
község nem engedélyezett tilos (például: házalás).
14. Ezen törvények betartásáért a felügyelő bizottság felelős, akik:
a. Szlovák Kereskedelmi Felügyelet,
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b. Élelmiszer hivatali ellenőrző szervezetek, ha élelmiszer értékesítéséről van szó,
c. Csallóközaranyos község polgármestere és Csallóközaranyos erre meghatalmazott
alkalmazottai.
15. Ezen piaci rend az elfogadást követően kifüggesztésre kerül és 15. napon hatályba lép
ezen 1/2015. sz. ÁÉR a piaci rendről és a termékek és szolgáltatások értékesítésének
feltételeiről a piachelyen Csallóközaranyos területén.1

1

Piaci rend, amely a Tt. 178/1998. sz. törvényből, valamint a Tt. 455/1991. sz. törvényből származik.
Egyéb jogok és feltételek ezen ÁÉR-ből származnak (1/2015. sz. ÁÉR)

14

2. Príloha / 2. Melléklet

OBEC ZLATNÁ NA OSTROVE
OBECNÝ ÚRAD ZLATNÁ NA OSTROVE
Školská č. 184, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO: 00306738, DIČ: 2021035775
Č. j. / Sz.: ………
V
Zlatnej
Csallóközaranyos,………………………...

na

Ostrove

/

POVOLENIE na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste /
ENGEDÉLY termékek és szolgáltatások értékesítésére a piachelyeken
Obec Zlatná na Ostrove na základe Vašej žiadosti zo dňa / Csallóközaranyos
önkormányzata
az
Ön
kérelmének
napjáról:
……………………….......................................
Súhlasí so zaujatím verejného priestranstva v katastrálnom území obce Zlatná na
Ostrove na ambulantný predaj / Beleegyezik a közterület használatába mozgóárusi
értékesítési célra Csallóközaranyos község kataszteri területén
Meno a priezvisko / Obch. Meno * / Utó- és családnév / Cégnév*
……………………………....................................................................................................
Adresa trvalého pobytu / Sídlo * / Állandó lakhely/ Székhely*
……………………………………........................................................................................
Rodné
číslo
/
IČO*
/
Születési
szám
/
Azonosító
szám*
………………………………….......
DIČ
/
Adóazonosító
szám*……………………………………...............................................
Pre príležitostný trh na parc. č. / az alkalmi piac során, parcellaszám …………………
za účelom podnikateľskej činnosti v rozsahu podľa živnostenského oprávnenia – predaja
nasledovného tovaru – poskytovania nasledovných služieb / vállalkozási tevékenység
ellátására a vállalkozó engedély alapján – amely a következő termékeket – szolgáltatások
nyújtja:
…………………………............................................................................................
Povolenie platí dňa / Az engedély érvényes ettől a naptól ……………….od:
…………..hod. / órától do: ……………..hod / óráig.
Pri predaji ste povinní rešpektovať a dodržiavať platné právne predpisy – zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990. Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z. z. o
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podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v znení
neskorších predpisov, zákona č. 369/1990. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a VZN Obec Zlatná na Ostrove č. 1/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Zlatná na
Ostrove.
V prípade nedodržiavania ustanovení vyššie uvedených právnych predpisov Vám obec
môže uložiť pokutu podľa § 12 odst. 2. zákona č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších
predpisov a toto povolenie zrušiť / Az értékesítés ideje alatt bekell tartani és figyelembe
venni az érvényes jogszabályokat – Tt. 455/1991. sz. az üzleti vállalkozásról szóló törvényt
és későbbi módosításait, a Tt. 250/2007. sz. a fogyasztóvédelméről szóló törvényt és
későbbi módosításait, az SZNT. Tt. 372/1990. sz. a szabálysértésekről szóló törvényt és
későbbi módosításait, a Tt. 178/1998. sz. a piachelyeken történő termékek és
szolgáltatások értékesítési feltételeiről szóló törvényt és későbbi módosításait, a Tt.
369/1990. sz. a községi önkormányzatokról szóló törvényt és későbbi módosításait,
valamint Csallóközaranyos 1/2015. sz. ÁÉR-t a termékek és szolgáltatások értékesítéséről
a piahelyeken.
Amennyiben a feljebb említett jogszabályokat és
rendeleteket nem tartják be a község bírságot róhat ki Önökre a Tt. 178/1998. sz. törvény
12. § 2. bekezdése értelmében.

Ing. Eva Varjúová
Starostka obce / A község
polgármesternője
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