
       

 

 

 

 

 

Tisztelt Sajóvámosiak ! 

Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Sajóvámos, Petőfi u. 2. szám 

alatt  

2021. május 4-től megnyitjuk a Sajóvámosi Termelői Piacot. 

Nyitvatartási idő: Keddtől-Szombatig 7 órától 12 óráig 

 

ÁRUSÍTÁS FELTÉTELEI: 

• A piacon az önkormányzat, a gazdálkodó szervezet, alapítvány, 

társadalmi szervezet, mezőgazdasági termelő (őstermelő), népművész, 

népi iparművész, képzőművész és fotóművész árusíthat. 

• Vállalkozói igazolvánnyal, vagy őstermelői igazolvánnyal nem 

rendelkező magánszemély üzletszerű kereskedelmi tevékenységet nem 

folytathat, tovább- eladás céljára beszerzett árut nem értékesíthet. 

• Használt cikket az hozhat forgalomba, aki arra jogosult, és a piacon 

árusítóhelye van. Kizárólag használt tárgyait alkalomszerűen 

magánszemély is forgalomba hozhatja. A piacfelügyelő a piacon 

árusítóktól az árusításra jogosító engedélyeket ellenőrizheti és 

szabálytalan árusítás vagy engedély nélküli árusítás esetén megtilthatja az 

árusítást, és az árusítót kitilthatja a piac területéről.    

 

PIACON FORGALMAZHATÓ ÁRUK: 

• A saját gazdaságában előállított növényi eredetű alaptermékek (zöldség, 

gyümölcs, virág) 

• A saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, 

hőkezelt, savanyított termék és egyéb feldolgozott növényi eredetű termék 

• Méz (lépes méz) és egyéb méhészeti termékek 

• Saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tej, tejtermék, tojás 



• Darabolás nélkül vágott és belezett baromfi (tyúk, vízi szárnyas, pulyka), 

nyúlfélék 

• Sertéshúsból előállított füstölt hús, étkezési zsír az élelmiszerek 

előállítására és forgalmazására vonatkozó külön jogszabály szerint.  

• A kistermelő a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a gazdaságban 

nevelt, tulajdonában lévő sertést, juhot, kecskét és szarvasmarhát saját 

gazdaságában feldolgozhatja, húskészítményeket állíthat elő, és a 

terméket közvetlenül a végső fogyasztónak a piacon értékesítheti. 

• Vadon betakarított, összegyűjtött termékek. 

 

A PIACON NEM FORGALMAZHATÓ TERMÉKEK  

• Veszélyesnek minősülő anyagok és készítmények, 

• Számítógépes játékszoftver, videojáték-gép, 

• gyermekjáték, -játékszer, adathordozó eszközök, 

• állatgyógyászati termékek, vényköteles termék, 

• növényvédőszer, 

• nemesfém és az abból készült ékszer, tárgy, drágakő, 

• látást javító szemüveg, kontaktlencse, 

• kozmetikai termék, 

• szexuális termék, 

• barlangi képződmények, szakmai tudományos szempontból kiemelkedő 

jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány, 

• gázüzemű készülék és alkatrészei, valamint elektromos hálózatról 

üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező 

termék (berendezés, gép, készülék, eszköz) és ezek elektromos árammal 

kapcsolatba hozható alkatrészei (villamoscsatlakozások és áramvezető 

részek) 

• fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, pirotechnikai termék, gázspray 

•  „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagok 

• külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer, gyógyszernek nem 

minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, étrend kiegészítők, 

különleges táplálkozási célú élelmiszerek, 

• használt ruha. 

Helyhasználat: 

A piacon a nyitvatartási idő alatt történő árusítás ideje alatt helypénzt nem kell fizetni. 

Sajóvámos, 2021. 04. 27.     


