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Piacokra vonatkozó jogszabályok 

• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény  

 

• A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet  

 

•  A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi 
szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet  

 

• A helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszer-
biztonsági feltételeiről szóló 51/2012. (VI. 8.) VM rendelet 

 



Helyi termelői piac fogalma 

                         A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény  

                         2. § 5a pontja szerint:   

 

A helyi termelői piac olyan piac, ahol a kistermelő a 
piac fekvése szerinti megyében, vagy a piac 40 km-
es körzetében, vagy Budapesten fekvő piac 
esetében az ország területén bárhol működő 
gazdaságából származó mezőgazdasági-, illetve 
élelmiszeripari termékét értékesíti.  

 
  

 



Helyi termelői piac 

  Létrehozásának alapvető célja, hogy megkönnyítse a 
kistermelők által megtermelt alaptermékek, és 
azokból előállított élelmiszerek eljuttatását a 
fogyasztókhoz. 

 



Helyi termelői piacok száma 
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A helyi termelői piac létesítése 

• Milyen területen létesíthető helyi termelői piac? 

 

Ahol a településrendezési terv ezt lehetővé teszi, vagy amely 
helyi termelői piac működése céljából területhasználati 
hozzájárulással rendelkezik.  

 

Csak olyan helyen, ahol az ott lévő személyeket, élelmiszereket, 
élelmiszer-nyersanyagokat a környezetből származó káros 
mértékű szennyezés nem veszélyezteti.  

 

A terület lehet magán és közterület egyaránt. 
 



Helyi termelői piac létesítése 

• Ki létesíthet, üzemeltethet helyi termelői piacot? 

 

  Önkormányzat, civil szervezet, magánszemély, 
együttműködéssel is. 

 

 ENGEDÉLY NEM SZÜKSÉGES, CSAK BEJELENTÉS! 

 

A fenntartónak a piac helye szerint illetékes települési, 
Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjénél kell 
bejelentenie.  

 

 



Az üzemeltető feladata 

A helyi termelői piac üzemeltetője napi nyilvántartást vezet  

a piacon árusító kistermelő 

  a) nevéről és címéről, 

  b) gazdasága, illetve a termelés és előállítás helyéről, 

  c) regisztrációs számáról, és 

  d) által árusított termékekről 

amelyet köteles 60 napig megőrizni és az ellenőrző hatóság 
kérésére bemutatni. 

Az üzemeltető csak a nyilvántartásért felelős. 

A kistermelő felelős az általa forgalomba hozott élelmiszer 
biztonságáért, minőségéért, a nyomonkövethetőség 

biztosításáért és dokumentálásáért. 

 

 

 
  

 



Kik és mit értékesíthetnek  
a helyi termelői piacon? 
 

• kizárólag kistermelők értékesíthetnek  

• saját gazdaságukból származó mezőgazdasági és 
élelmiszeripari termékeket  

• piac fekvése szerinti megyében, illetve 40 km-es 
körzetében gazdálkodó kistermelők  

• kivétel Budapest, ahová a kistermelők az egész 
országból érkezhetnek termékeikkel 

  

 



Kistermelő fogalma  

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 
a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés 
feltételeiről 

      kistermelő = természetes személy 

őstermelő,  

egyéni vállalkozó,  

Kft, Bt 
lehet kistermelő anélkül, hogy őstermelő lenne  

lehet őstermelő anélkül, hogy kistermelő lenne 

A kistermelőnek tevékenysége megkezdését, megváltozását, 
szüneteltetését és megszűnését a gazdaság helye szerint 
illetékes járási hivatalhoz írásban be kell jelentenie. (név, 
cím, gazdaság helye, élelmiszerek megnevezése) 



A kistermelői értékesítés  
területi lehetőségei     
Nem állati eredetű alapterméket (pl. nyers zöldség és 

gyümölcs), valamint mézet, méhészeti termékeket és 

élő halat  

•  saját gazdaságának helyén, Magyarországon lévő valamennyi 
piacon, vásáron, rendezvényen és engedélyezett ideiglenes 
árusító helyen a végső fogyasztónak, 

• régión belüli (saját megyében és Budapesten), vagy a 
gazdaság helyétől légvonalban számítva az ország területén 
legfeljebb 40 km távolságra lévő kiskereskedelmi vagy 
vendéglátó létesítménynek értékesíthet.  



A kistermelői értékesítés  
területi lehetőségei 
Állati eredetű alapterméket (pl. tej, tojás) és a kistermelő 

által előállított élelmiszert (pl. sajt, gyümölcslé, szalámi)  

• saját gazdaságának helyén, régión belüli (saját megyében és 
Budapesten) vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva az 
ország területén legfeljebb 40 km távolságra lévő piacon, 
vásáron, rendezvényen és engedélyezett ideiglenes árusító 
helyen a végső fogyasztónak, illetve kiskereskedelmi vagy 
vendéglátó létesítménynek értékesíthet.  

       Piacon nem lehet értékesíteni sertés, juh, kecske, 
 szarvasmarha húst (saját gazdaságában nevelt és 
 közfogyasztás céljára engedélyezett vágóhídon levágott) 

 

 



Árusítás feltételei 

• Kistermelői élelmiszer értékesítését a kistermelőn kívül a vele 
egy háztartásban élő személy, valamint a kistermelő 
házastársa, bejegyzett élettársi kapcsolatban élő élettársa, 
nagykorú gyermeke, testvére, szülője, nagyszülője is 
végezheti. 

 

• Az élelmiszer előállításával és forgalmazásával csak olyan 
személy foglalkozhat, akinek az egészségi állapota erre 
orvosilag igazoltan megfelelő. 

Nem megfelelő állapot például: élelmiszerrel is átvihető betegség, 
elfertőződött sebek, lázas megbetegedés , hasmenés, szemből, orrból 
váladékozás. 

 
  

 



Értékesítés higiéniai feltételei 

• Személyi higiénia 

– Tiszta ruházat (kötény, köpeny, hajviselet) 

– Tiszta kéz  

   (kézmosás/kézfertőtlenítés – víz/kendő/gél)  

  (kézszárítás – papírtörlő) 

• Berendezések  

– Asztal (sima, mosható felület) 

– Hűtés biztosítása (hűtőpult, hűtőláda) 

– Szennyeződések elleni védelem  

   (por, cseppfertőzés – fedett hely, termék fedése) 

 

 



Értékesítés higiéniai feltételei 
• Eszközök 

– Vágódeszka, kés – víz hiányában póteszköz! 

– Kóstoltatás – eldobható eszközök (élelmiszerrel érintkező, 
nem mérgező anyagok használata) 

– Szállító- és tárolóedények (mosható, tisztítható, esetleg 
fertőleníthető) 

– Hulladéktároló (fertőtleníthető) 

• Csomagoló anyagok 

– nem jelenthetnek szennyező forrást (újra használt?!) 

Nyers tej, illetve nyers tej felhasználásával készült, nem hőkezelt 
tejtermékek értékesítése esetén fel kell tüntetni  

 „nyers tej, forralás után fogyasztható” illetve „nyers tejből készült” 

 

 

 

 



Szükséges dokumentumok 
Állati eredetű alap-, feldolgozatlan és feldolgozott termék     

csak hatósági állatorvosi bizonyítvány birtokában hozható forgalomba, 
melyet a kistermelő kérelmére a hatósági állatorvos állít ki. A hatósági 
állatorvosi bizonyítvány a kiállítástól számított egy évig hatályos, és a 
kistermelő kérelmére évente meghosszabbítható. 

 



Szükséges dokumentumok 

A kistermelőnek nyilvántartást 
kell vezetnie az általa 
előállított termékek  

 mennyiségéről,  

 az előállítás idejéről,  

 az értékesített mennyiségről,  

 az értékesítés helyéről és idejéről.  

 

A nyilvántartást, vagy annak   

másolatát az értékesítés helyén kell  

tartani, és 2 évig megőrizni. 

 



Szükséges dokumentumok 

• A gazdaság helyén levágott baromfi és 
nyúlfélék húsvizsgálatát a hatósági 
állatorvos a gazdaság helyén végzi el, 
hússzállítási igazolást állít ki.  

• A vágás időpontját előre be kell jelenteni. 

  

• Sertés, juh, kecske, szarvasmarha, strucc 
és emu csak engedélyezett vágóhídon 
kerülhet levágásra, a hatósági állatorvos 
hússzállítási igazolást állít ki.  



Szükséges dokumentumok 

 A kistermelő által előállított 
élelmiszerről adatlapot kell 
készíteni, melynek tartalmaznia 
kell  

 a kistermelő nevét, címét,  

 az élelmiszer előállításának 
helyét,  

 az élelmiszer megnevezését,  

 az összetevők felsorolását 
csökkenő sorrendben,  

 a fogyaszthatósági/minőség-
megőrzési időtartamot, és 

  a tárolási hőmérsékletet. 

 



Szükséges dokumentumok 

A takarmány-adalékanyagokat, az állatgyógyászati 
készítményeket és a növényvédő szereket az 
előírásoknak megfelelően kell használni, 
felhasználásukról és az élelmezés-egészségügyi 
várakozási időről, valamint az előforduló 
betegségekről, a növények esetében kártevőkről, a 
kistermelőnek nyilvántartást kell vezetni, melyet 5 
évig köteles megőrizni. 



Értékesítés helyén kell tartani 

• Nyilvántartást 

vagy annak másolatát 
 

• Hatósági állatorvosi bizonyítványt 

vagy annak a hatósági, vagy jogosult állatorvos által 
hitelesített másolatát 

 

• Nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot  

(regisztrációs szám)  

 

• Egészségi állapotról orvosi igazolás 

 



• a gazdaság helyén, piacon, vásáron, rendezvényen, engedélyezett 
ideiglenes árusító helyen, valamint házhozszállítással:  

a kihelyezett termék előtt fel kell tüntetni: 

- kistermelő neve, címe vagy a gazdaság  

     helyének címe,  

-    a termék neve 

• a kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek:  

a kiskereskedelmi létesítménynek az árusítás helyén fel kell tüntetni 
a kistermelő nevét, a termék nevét, előtte  a „kistermelői” jelzőt. 

A kistermelő dokumentált módon köteles tájékoztatni a kereskedőt és a 
vendéglátót az élelmiszer fogyaszthatósági vagy a minőségmegőrzési 
időtartamáról, valamint a szükséges tárolási hőmérsékletről. 

 

 

 

Csomagolatlan kistermelői 
élelmiszer árusításánál 



• a gazdaság helyén, piacon, vásáron, rendezvényen, engedélyezett 
ideiglenes árusító helyen, valamint házhozszállítással:  

- a kistermelő neve, címe vagy a gazdaság helyének címe, 

- a termék neve,  

- a lejárati dátum, 

- fogyaszthatósági idő esetén tárolási hőmérséklet,  

- a termék tömege, kivéve, ha a kistermelő  

a vevő jelenlétében méri le. 

• a kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek:  

az élelmiszerek jelöléséről szóló rendeletben meghatározott jelölés 
előtte a „kistermelői” vagy méz esetében a „termelői” jelző.  

 

 

 

Csomagolt kistermelői  
élelmiszer árusításánál 



36/2014. (XII. 17.) FM rendelet 
allergének megadása 

• A kistermelőkre is vonatkozik az allergénekre vonatkozó 
tájékoztatási kötelezettség, de nem kell pl. táblán kiírni, hogy 
erről kérhetnek tájékoztatást a vevők. 

• Szóban is megadható az allergén információ, ha az 
információt haladéktalanul megkapja a fogyasztó az élelmiszer 
átadásának helyén, a vásárlást megelőzően és  

     nem kell írásos dokumentumon  

      alapulnia. 

• Erről eljárásrendet sem kell készíteni! 

 

 

 



Az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatást - 
meghatározott adatok kivételével – a vásárlás befejezését 
megelőzően kell rendelkezésre bocsátani, és azokat fel kell 
tüntetni a távértékesítést elősegítő anyagban, vagy más 
eszközökkel kell azokat rendelkezésre bocsátani. 

 Minden adat kötelező a vásárlás befejezését megelőzően,  

  

 kivéve:  a minőségmegőrzési idő vagy a fogyaszthatósági idő.  

 

 Az átadás időpontjában valamennyi kötelező adatot rendelkezésre kell 

bocsátani. 

 

 A készülő rendelet alapján a nem előrecsomagolt élelmiszerek esetében is 

minden kötelező adatot (kivéve tápértékjelölés) fel kell majd  tüntetni. 

Távértékesítés 
FELELŐS: a weboldal tulajdonosa 



Köszönöm a figyelmet! 


