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TISZALÚCI HÍRMONDÓ

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA PIACI, 
VÁSÁRI TEVÉKENYSÉG ÉSZREVÉTELEIVEL KAPCSOLATBAN TISZALÚC 
NAGYKÖZSÉGBEN

Tisztelt Tiszalúci Lakosok!
Tisztelt - piaci árusítást végző - Kistermelők és Kereskedők! 

Az elmúlt napokban több lakossági jelzés érkezett az önkormányzat felé, amelyek során a 
tiszalúci piac működésével kapcsolatos észrevételeket tettek a lakosok, illetve az árusok. 
Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, a 
Kereskedőket, a Kistermelőket és az egyéb piaci árusítást tervező magánszemélyeket, az 
észrevételekben foglalt problémák és azok megoldására vonatkozóan. 

1. Észrevétel: Be akarja zárni a piacot az önkormányzat.

Nem akarja bezárni a piacot az önkormányzat, hanem éppen arra törekszik, hogy megfe-
lelő szabályozással és fejlesztésekkel a jelenleginél színvonalasabb szolgáltatást tudjon 
nyújtani piaci és vásári tevékenységekkel kapcsolatban a lakosoknak/vevőknek és árusok-
nak egyaránt. A színvonal emelése azt jelenti, hogy évszaktól/időjárási körülményektől füg-
getlenül, folyamatosan működjön a piac úgy, hogy az elérhető termékek legszélesebb köre 
legyen biztosított, több árussal és az egyéb szolgáltatások bővítésével (pl.: parkoló külön a 
vevőnek és árusnak, szél- és esővédett elárusítóhelyek, szezonálisan gombavizsgálat, büfé 
stb…). 

Fontos kiemelni, hogy Tiszalúcon jelenleg a Községi Piac (Sportköz utca hrsz 947/3), 
mint helyi termelői piac működik, amelynek üzemeltetője a Tiszalúci Községüzemelési és 
Szolgáltató Nonprofit Kft.  

2. Észrevétel: A Népkertben nem engedik a piaci árusítást.

A tiszalúci Népkert (hrsz 882 kivett sporttelep) közterület, nem piac és nem vásártér. 
Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata 14/2004 (X.26.) számú rendelete a vásárokról és 
piacokról alapján, a piac helyszíne a Sportköz. Az előbbiekben hivatkozott és hatályos 
helyi rendelet jelenleg felülvizsgálat alatt áll, amelynek módosítására a jelenleg is fennálló 
veszélyhelyzet elmúlta után kerülhet sor. 



3. Észrevétel: A piacon nem árulhat csak őstermelő (=kistermelő). 

A tiszalúci Községi Piac helyi termelői piac, amely a Kereskedelemről szóló törvény szerint 
az alábbit jelenti:

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.
A fent hivatkozott hatályos törvény alapján, a tiszalúci piacon jelenleg kizárólag kister-
melő árusíthat!

4. Észrevétel: Nem engedik az idegen árusokat árulni a faluban

Nincs olyan intézkedés, vagy rendelkezés a településen, amely tiltaná az idegen árus 
(nem a településen élő magánszemélyt, vagy székhely/telephely szerint ide bejegyzett 
vállalkozást is ide értve) piaci vagy vásári tevékenységének gyakorlását Tiszalúcon. Az 
országosan és helyi szinten érvényben lévő jogszabályok egyaránt biztosítják minden 
jogosult számára a nagyközségünkben történő árusítást. A helyi rendelet szerint a piacon 
az árusok mindennemű megkülönböztetés nélkül vehetnek részt, feltéve, hogy az árusított 
portékáik vonatkozásában biztosítják az egészségügyi és egyéb előírásokat. A félreértés 
abból adódhat, hogy ugyan a jogszabályok pontosan szabályozzák, hogy kinek és milyen 
feltételek, valamint engedélyek birtokában lehet piaci, vásári árusítási tevékenységet 
folytatni (más szabályok vonatkoznak a kistermelőkre, a kereskedőkre és a magánszemé-
lyekre), de ezt több árus nem ismeri és nem is tartja be. Az árusított termékek szerint is 
más-más a szabályozás, valamint a piac jellege is meghatározza, hogy milyen termékeket 
mikor és kinek lehet árusítani. Összességében tehát az a kistermelő is árulhat a tiszalúci 
helyi termelői piacon, aki nem Tiszalúcon termelte meg a termékeit, hanem Tiszalúc 40 
km-es körzetében van a termelésének helyet adó gazdasága. A mezőgazdasági és élelmi-
szeripari terméket előállító kistermelőkön kívül egyéb árusító tevékenységek is engedélye-
zettek nem tiszalúci kereskedőknek (pl. mozgóárusítás, közterületi árusítás), abban az 
esetben, ha a szükséges bejelentést megtették az illetékes hatóság felé (székhely, vagy 
árusítás helye szerinti jegyző) és engedélyt kaptak rá, továbbá a közterület használatának 
díját megfizették. Jelenleg a településen 3 db piaci, vásári árusítás van engedélyezve és 2 
db közterület-használatot tart nyilván Tiszalúc Jegyzője. 

5. Észrevétel: Nem árulhatnak a falu piacán olcsó árukat, valamint ruhát és használt 
cikkeket.

Nincs semmilyen helyi rendelkezés, amely tiltaná a nagyközség piacán és közterületein az 
olcsó áruk értékesítését. Az árat az eladó határozza meg, azt az önkormányzat semmilyen 



módon nem befolyásolja. A piacon, vásáron és közterületen értékesíthető termékek körét 
viszont egyértelműen meghatározzák az országosan érvényben lévő törvények, rendeletek. 
Ezek alapján a következő termékek értékesíthetőek Tiszalúc:

• helyi termelői piacán: mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek, amelyek a 
   kistermelőnek a piac 40 km-es körzetében működő gazdaságából származik.
• közterületein a 210/2009. (IX. 29.) Kormány rendeletben foglaltak szerint (5. melléklet)  
   és közterület használati engedély birtokában:

1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv;
2. levelezőlap;
3. virág;
4. léggömb;
5. zöldség, gyümölcs;
6. pattogatott kukorica;
7. főtt kukorica;
8. sült gesztenye;
9. pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb magvak;
10. vattacukor, cukorka;
11. fagylalt, jégkrém;
12. ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej;
13. büfétermék; (Módosította: 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 23. §.)
14. sütőipari termékek;
15. előrecsomagolt sütemények, édességek. 

Fontos, hogy Tiszalúc közterületein csak helyi rendeletben szabályozott egyedi engedéllyel 
megrendezett vásár alkalmával van lehetőség a fentiektől eltérő, egyéb termékek árusításá-
ra!

• használtcikk vásár, illetve piac Tiszalúcon jelenleg nem működik, ezt a lehetőséget a  
   nagyközségben élő magánszemélyek részére a helyi rendelet módosításával tervezi az  
   önkormányzat megvalósítani. 

6. Észrevétel: Rendőrök intézkednek a piaci árusokkal szemben.

2021. évben eddig 1 esetben történt rendőri intézkedés a nagyközségben engedély nélküli 
közterületi árusítás miatt. Az intézkedést megelőzően a közterületet engedély nélkül hasz-
náló árus tájékoztatása megtörtént a közterület-felügyeletét ellátó szervezet részéről, aki a 
felszólítás ellenére sem hagyta el a területet. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata 5/2011. 
(IV. 26.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján, a rendőri intézkedés szüksé-
ges és indokolt volt.

7. Észrevétel: Nem megfelelő a piac nyitvatartása.

A Tiszalúci Községüzemelési Nonprofit Kft. által működtetett helyi termelői piac működési 
engedély szerinti nyitvatartási ideje: H-Sz 06.00-14.00-ig. A piac üzemeltetőjének nyilván-
tartása szerint, a piaci napok mindegyikén jelenleg nincs árusítás. A piac működési körének 
felülvizsgálatát követően és a piac fejlesztése esetén a nyitvatartási idő felülvizsgálatát 
tervezi a fenntartó és az üzemeltető. 

A piac-vásár- közterületi árusítás témakörben a legtöbb észrevétel a fenti kérdésekre, 
megállapításokra érkezett, ezért - a teljesség igénye nélkül - az ezekkel kapcsolatos tájé-
koztatás a célja ennek az összefoglalónak. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata az ész-
revételektől függetlenül foglalkozik a helyi piac és vásárok fejlesztésének kérdésével. Az 
elsődleges cél pedig nem a piac bezárása, mint ahogyan azt sokan tévesen hangoztatják, 
hanem a szabályozás felülvizsgálatával a működés segítése, illetve pályázati forrással a 
piac fejlesztése! A Nagyközség vezetése jelenleg is tárgyalásokat folytat a piac és vásár-
tér bővítésével kapcsolatban. A Kenyérgyár területe egy részének megvásárlásával lehe-
tőség nyílna egy, az egyéb termékek árusítására is alkalmas piac és vásártér kialakításá-
ra, amelyhez vidékfejlesztési uniós forrásra is pályázni kíván az önkormányzat. A pályá-
zat előkészítésére jelenleg is zajlik. A fejlesztés pályázatának előkészítése mellett jelen-
leg is zajlik az e témára vonatkozó helyi rendeletek felülvizsgálata, amely reményeink 
szerint hatékonyan segíteni fogja a működést, és színvonalasabb állapotokat teremt 
mind az árusok, mind pedig a vevők részére!

Tiszalúc, 2021. május 12.
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