
1 
 

 
HÁZIREND1 

 
 
 

A Nagymaros Város Önkormányzata által üzemeltetett helyi termelői piac, 
továbbiakban Nagymarosi Piac házirendje: 

 
1. A házirendben foglalt szabályok betartása a Nagymarosi Piacon jelen lévő valamennyi természetes 
és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed.  

2. A Nagymarosi Piacon csak azok a kistermelők, őstermelők árusíthatnak, akik az áruik 
előállításához és értékesítéséhez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel és kötelező 
nyilvántartásokkal rendelkeznek és a regisztrációs lapot előzetesen kitöltötték és az üzemeltető 
képviselőjének eredeti, aláírt példányban leadták. A regisztráció leadására kizárólag akkor van 
lehetőség, amennyiben az üzemeltető képviselője szerint szabad férőhely biztosított. A piac összes 
férőhelynek száma 60 db. Amennyiben a kistermelő, őstermelő egymást követő 4 alkalommal nem 
árusít a piacon, akkor kizárólag a házirend szabályai betartásával, ismételt regisztráció leadását és 
befogadását követően árusíthat ismét.  

3. Az árusítás húsárú, húskészítmény, tejtermék, valamint zöldség, gyümölcs termékek esetében 
kizárólag az üzemeltető képviselői által megtartott helyszíni ellenőrzést követően kezdhető meg, és 
az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság és a népegészségügyi szakigazgatási szerv előírásai, valamint 
az adózási jogszabályok betartásával folytatható. 

4. A Nagymarosi Piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen, a helypénz megfizetését követően, 
az üzemeltető által kiadott nyugta birtokában szabad árusítani. A nyugta másra nem ruházható át. Az 
árus köteles jól látható helyen feltüntetni a nevét, gazdasága helyét, kistermelői (őstermelői) 
regisztrációs számát, az árusított termékek körét. Ennek hiányában az üzemeltető felszólítja a 
pótlásra, amennyiben pedig azt nem teljesíti, akkor a piac elhagyására kötelezi. 

5. Aki a Nagymarosi Piacon értékesít, és nyugtáját az üzemeltető képviselőjének felszólítására nem 
mutatja fel, azonnal köteles elhagyni a Nagymarosi Piac területét. 

6. A helyhasználatért e rendelet a következő helypénzt kell készpénzben fizetni az üzemeltető 
képviselőjének: 
Őstermelő, kistermelő esetén 500 Ft/m2/nap, 
Helyi termelői piac időtartama alatt saját készítésű kézműves termék értékesítése 500 Ft/m2/nap, 
Nagymarosi lakóhellyel rendelkező nyugdíjas kistermelő által elfoglalt legfeljebb 2 m2 terület 
díjmentes. 

7. Az üzemeltető nem köteles ugyanazt a helyet több piaci napon át ugyanazon helyhasználó részére 
biztosítani. 

8. Az árusok a számukra kijelölt területre történő kirakodásra, illetve elrakodásra a Nagymarosi Piac 
nyitását megelőző 60 perctől a zárás után legfeljebb 60 percig tartó időtartamban jogosultak. Nyitva 
tartáson kívüli időszakban a Nagymarosi Piac területén árusítani tilos! A zárási idő fenti időtartamot 
meghaladó túllépése esetén az árus 500 Ft helypénz pótlék fizetésére köteles minden megkezdett óra 
után. 

9. A piac nyitva tartása a szezonális igényekhez igazodik. A nyitvatartási idő változásáról az 
üzemeltető közleményben nyújt tájékoztatást. 
Nyitva tartás: március 1-től október 31-ig 7 órától 13 óráig,  
november 1-től február 28-ig 8 órától 13 óráig. 
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10. Az árusítóhelyek környékét, a közlekedési utakat, folyosókat áruval és egyéb tárgyakkal elfoglalni 
tilos.  

11. A piac területén az áruszállítás kézikocsival (hordár kocsival), illetve kézi erővel történhet. A Fő 
tér díszburkolatára és zöld területére gépjárművel behajtani, még rakodási célból is tilos! 
Gépjárművel történő behajtásra és abból történő értékesítésre alkalomszerűen az üzemeltető külön 
engedélyével, az általa megjelölt helyen van lehetőség.  

12. Élő állatot a Nagymarosi Piac területére bevinni tilos.  

13. Az árusítóhelyeken csak hatóságilag hitelesített és hibátlan mérőeszköz használható. Az áru 
mérését úgy kell elvégezni, hogy annak helyességét a vásárló ellenőrizni tudja.  

14. Állati eredetű termék csak az állategészségügyi hatóságnak történt előzetes bemutatása után, 
annak vizsgálata és engedélye birtokában forgalmazható.  

15. Az üzemeltető képviselője jogosult ellenőrizni a Nagymarosi Piacra bevitt és ott forgalmazott 
áruk minőségét, osztályba sorolását, valamint valamennyi, a kereskedés rendjét és a kistermelői 
tevékenységet szabályozó jogszabályi előírás betartását. Az ellenőrzést az árus köteles elősegíteni és 
tűrni. 

16. Az üzemeltető képviselője szakértői vizsgálat céljából árumintát vehet, és a romlottnak tűnő árú 
forgalomba hozatalát a szakértői vizsgálat elvégzéséig megtilthatja. A vizsgálat eredményeképpen 
végleg megtilthatja a romlott árú forgalomba hozatalát, azt zár alá veheti, lefoglalhatja, súlyos esetben 
megsemmisítheti, és erről jegyzőkönyvet készít.  

17. A Nagymarosi Piacon elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása az árus feladata.  

18. A romlott vagy romlásnak indult és egyéb okokból bűzt terjesztő árut, anyagot a Nagymarosi Piac 
területére bevinni, ott tárolni tilos.  

19. Azok, akik zöldség-, gyümölcsfélét, takarmányt hoznak forgalomba, kötelesek a vizsgálatot 
végzőnek a vegyszeres növényvédelemről vezetett naplót bemutatni, és vizsgálatra ingyenes 
terménymintát adni.  

20. A rend fenntartása érdekében az üzemeltető jogosult az árust felszólítani az árusítóhely 
takarítására, aki ennek köteles eleget tenni.  

21. Az árus köteles az árusítás befejezésekor, illetve a Nagymarosi Piac zárásakor a tevékenysége 
során keletkezett hulladékot a rendelkezésre álló szelektív szemét gyűjtés követelményeinek 
megfelelően elhelyezni. A Nagymarosi Piacon található szeméttároló edényekben kizárólag a 
Nagymarosi Piac területén keletkezett hulladék helyezhető el.  

22. A helyhasználat megszűnésekor az árus az árusítóhelyet köteles tisztán, kiürítve, eredeti 
állapotban helyreállítva, az átvett berendezésekkel és eszközökkel együtt átadni az üzemeltetőnek.  

23. A Nagymarosi Piac házirendjének megszegése miatt az üzemeltető jogosult a helyhasználati 
engedély visszavonására. A helyhasználati engedély visszavonása esetén az árus köteles elhagyni a 
Nagymarosi Piac területét.  

24. Az üzemeltető gondoskodik a Nagymarosi Piac rendjének betartásáról, útjainak, közös használatú 
helyiségeinek a tisztán tartásáról. Az üzemeltető egyéb szolgáltatásokat: eszközkölcsönzést, villamos 
energiát, vízszolgáltatást is nyújthat, külön díjazás ellenében.  

25. Reklámtevékenység, ügynöki tevékenység, politikai jellegű tevékenység a Nagymarosi Piac 
egész területén nem folytatható.  

26. Tilos a Nagymarosi Piacon ittas állapotban tartózkodni, vagy olyan viselkedést tanúsítani, mely 
másokat megbotránkoztat.  

 
Nagymaros Város Önkormányzata 
Üzemeltető képviselője: Mester Péter közterület-felügyelő 
Székhelye: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. 
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