
TÖRÖKBÁLINTI VÁROSGONDNOKSÁG 
2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79. • iroda : 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 74. 

tel.: +36 23 222 333 • fax: +36 23 222 334 • e-mail: varosgondnoksag@torokbalint.hu 

Üzemeltető: 

A TÖRÖKBÁLINTI TERMELŐI PIAC 
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

Neve: Törökbálinti Városgondnokság 
Címe/székhelye: 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79. 
elektronikus levelezési cím: piac@torokbalint.hu 

Fenntartó: 

Neve: Törökbálin Város Önkormányzata 
Címe/székhelye: 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79. 
elektronikus levelezési cím: hivatal@torokbalint.hu 

Termelői piac helye: 

2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79. (490 hrsz.) 
Polgármesteri Hivatal épülete mögötti szilárd burkolattal rendelkező parkoló rész 
területe 

A piac nyitvatartási ideje: 

november 1. és február 28. közötti téli időszakban minden pénteken: 
13.00-17.00 óráig 
március 1. és október 3 1. közötti nyári időszakban minden pénteken: 
13.00-18.00 óráig 

Az árusítás személyi feltételei: 

A termelői piacon kizárólag kistermelők árusíthatnak (a kistermelői élelmiszer
termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV.30.) FVM rendelet 
1. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet végző, illetve a 3. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő személy, aki megfelel az 5. §. (3) bekezdésében 
foglaltaknak. 

Az árusítható termékek köre: 

1. A termelői piacon a Pest megyében, illetve a piac 40 km-es körzetében működő 
gazdaságból származó mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari termékek értékesíthetőek 
az 55/201. (IV.30.) FVM rendelet 1. számú melléklet „A" részében meghatározottak 
szerint. 

2. Árusítható termékek köre: az árusítást végző személy kistermelői igazolványában vagy 
az engedélyező hatóság által kiadott határozatban szereplő termékek. 
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3. A kistermelő állati eredetű alap-, feldolgozatlan és feldolgozott terméket csak hatósági 
állatorvosi bizonyítvány birtokában hozhat forgalomba. A hatósági állatorvosi 
bizonyítványt illetve annak a hatósági, vagy jogosult állatorvos által hitelesített 
másolatát a kistermelőnek az árusítás helyén kell tartania. 

4. Nyers tej , illetve annak felhasználásával készült, nem hőkezelt tejtermékek 
értékesítése esetén az értékesítés helyén jól látható módon fel kell tüntetni a „nyers tej, 
forralás után fogyasztható" illetve „nyers tejből készült" jelölést. 

5. Gyűjtött, szedett gomba csak akkor árusítható, ha a gombaengedély kiadására és az 
értékesítés ellenőrzésére a piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt gombavizsgáló 
szakellenőr működik. 

6. Árusítani csak olyan nyers gyümölcsöt, zöldséget lehet, melynek növényvédőszeres 
kezelése a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint történt. Az erre vonatkozó 
nyilvántartást (permetezési naplót) az ellenőrző hatóság részére be kell mutatni. 

7. Szeszes ital a piacon a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt) 110. § (11) bekezdésében, 
illetve 67. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése esetén árusítható. 

8. Hatósági vizsgálathoz kötött egyéb termék értékesítése kizárólag a jogosult hatóság 
által kiállított érvényes engedély birtokában végezhető. 

Az üzemeltető és a kistermelők jogai és kötelezettségei, az árusítás rendje: 

9. A termelői piacon értékesítést végző kistermelők kötelesek a mindenkor hatályos 
jogszabályi rendelkezéseket, a piaci árusítás közegészségügyi szabályairól, továbbá a 
vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III.13.) Kormányrendeletben és mindenkor 
hatályos jogszabályban, különösen a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 
törvényben, valamint a Működési Szabályzatban foglaltakat megtartani, melyet az 
üzemeltető és az ellenőrzést végző hatóságok jogosultak ellenőrizni. 

10. A kistermelőnek nyilvántartást kell vezetnie az általa előállított termékek 
mennyiségéről, az előállítás idejéről, az értékesített mennyiségről és az értékesítés 
helyéről, idejéről. A nyilvántartást, vagy annak másolatát a kistermelőnek az árusítás 
helyén kell tartania. 

11. Az üzemeltető a piac területére való belépést megelőzően jogosult ellenőrizni, hogy az 
árusítani kívánt termékek köre illetve az árusítást végzők személye a vonatkozó 
jogszabályoknak és jelen Működési Szabályzatban foglalt feltételeknek megfelel-e. A 
kistermelő köteles az üzemeltető által végzett ellenőrzés során az üzemeltető 

képviselőjével hathatósan együttműködni. 

12. A termelői piacon árusítást végző kistermelő a piac területén rendelkezésére álló 
terület használatáért díjat (helypénzt) köteles fizetni. A helypénz összege: 500,
Ft/árus/alkalorn/egységnyi terület a törökbálinti lakos kistermelő esetében, és 1.000,
Ft/árus/alkalorn/egységnyi terület a nem törökbálinti lakosú kistermelő esetében, 
melyet az üzemeltetőnek kell megfizetni a piacra történő belépéskor. Amennyiben a 
kistermelő áramvételi lehetőséget is igényel, abban az esetben 1.000,- Ft/áramvételi 
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hely/alkalom összegű különszolgáltatási díjat köteles fizetni a helypénz 
megfizetésével egyidejűleg. 

13. Az árusítási helyek kijelölését, a gépjárművek elhelyezkedésének koordinálását a 
jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel az üzemeltető végzi. 

14. Az árusítási helyek csoportosítása az érkezés sorrendjében valamint előzetes 

egyeztetés alapján történik. 

15. Az áruk beszállítását a piac nyitása előtt egy órával lehet megkezdeni és a nyitás 
időpontjáig be kell fejezni. Az áruk elrakodására és elszállítására a piac zárását 
követően fél óra áll rendelkezésre. 

16. A kistermelő köteles az általa elfoglalt árusító helyen a piac nyitva tartása alatt, akár 
saját tevékenységéből adódóan felgyülemlett, akár a vásárlói által otthagyott 
hulladékot a piac területén rendszeresített hulladéktárolóba elhelyezni. 

17. A kistermelő az árucikkek árát, valamint a termék nevét köteles jól olvashatóan 
feltüntetni, az értékesítés során hatóságilag hitelesített mérleget használni. 

18. A kistermelő köteles a nevét és a címét vagy a gazdaságának a címét feltüntetni az 
árusítás helyén. 

19. A nyugta illetve számlaadási kötelezettségének az árusító személy köteles eleget tenni, 
melynek elmulasztása esetén a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően 
felelősséggel tartozik. 

20. A piac nyitvatartási idejében az üzemeltető biztosítja az illemhely használatát, az 
árusítást végző személyek számára a hulladéktároló használatát, és vízvételi 
lehetőséget. Az üzemeltető által biztosított víz nem használható fel az árusított 
termékek megtisztítására. 

21. Hűtőpult üzemeltetéséhez szükséges villamos energiát a piac üzemeltetőjétől lehet 
igényelni külön térítés ellenében. 

22. Tárolásra, raktározásra a piac területén nincs lehetőség. 

23. Az árusító helyek szükség szerinti nap/eső elleni védelmének biztosítása az árusítást 
végző feladata. 

24. Az árusítás befejezését követően a kistermelő köteles a területet az eredeti állapotába 
visszaállítva elhagyni. 

25. A rendelkezések megszegése esetén az árusítást végző személy az üzemeltető által 
kizárható a piacon történő árusításból. 

Törökbálint, 2013. június 18. 

intézményvezető \ „ . . 
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