
A CSORNAI PIAC ÜZEMELTETÉSÉNEK IDEGLENES SZABÁLYAI 

A KORMÁNY 40/2020. (III.11.) KORMÁNYRENDELETÉVEL KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZET 
IDŐSZAKÁRA 

 

Az agrárminiszter ajánlásának megfelelően, a járvány megelőzése érdekében szükséges védőtávolság 
megtartásával, a szabad levegőn történő árusítás elősegítésével a kistermelők támogatása érdekében 
az alábbi piacszabályzatot  

adom ki: 

Kistermelőkre vonatkozó szabályok:  

1. Minden árusító köteles maszkot és kesztyűt viselni! 
2. Minden elárusító maga köteles gondoskodni a stand fertőtlenítéséről és fertőtlenítő folyadék 

biztosításáról! 
3. A várhatóan nagy forgalmú árusítóhelyek a torlódás veszélyét csökkentendő legalább 

minimum 2 fő értékesítőről kell, hogy gondoskodjanak! Nem fogadható el az a gyakorlat, hogy 
ez az egyszer használatos kesztyű folyamatos levételével, majd ismételt felhúzásával történik! 
Meg kell oldani a pénz kezelésének és az áru kezelésének teljes szétválasztását. Nem lehet 
azonos az árut kiadó és a készpénzt kezelő személye!  

4. A kistermelő esetében is alapkövetelmény, hogy csak olyan személy vegyen részt az élelmiszer 
előállításában és forgalmazásában, aki egészséges, valamint a vele egy háztartásban élő sem 
mutat fertőzésre gyanús tüneteket. 

5. A kistermelők, árusítók számára az árusítás ideje alatt kézfertőtlenítő gél vagy kendő 
alkalmazása kötelező!  

6. Alapvető elvárás valamennyi árusított élelmiszer (zöldségek, gyümölcsök is) szennyeződéstől, 
cseppfertőzéstől való védelme, amely biztosítható például a termékek lefedésével és /vagy 
légterelő plexivel ellátott pult használatával.  

7. Feltétlenül kerülendő a termékek érintése! Erre a vásárlók figyelmét is fokozottan fel kell hívni.  
8. Tilos az önkiszolgálás, vásárlói válogatás! Minden esetben a kiskereskedő adja át az árut a 

vevőnek! 
9. Az értékesítést végzők a csomagolatlan élelmiszerek esetében használjanak fogóeszközöket 

vagy eldobható kesztyűt, nylon zacskót a termék átadásakor.  
10. Fokozottan és rendszeresen tisztán kell tartani a vásárlók által gyakran érintett felületeket. 
11. Figyelmeztető feliratot kell kihelyezni a vásárlók észére, hogy a közvetlen fogyasztásra szánt 

zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás előtt mossák le.  
12. Meg kell akadályozni, hogy a termékek közvetett kapcsolatba kerüljenek a pénzzel. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vásárlókra vonatkozó szabályok:  

1. A szabadban tartott piacok esetében is fontos, hogy elkerüljék a szoros sorban állást, a vásárlók 
tartsák meg egymás között a legalább 2 m-es távolságot. 

2. Feltétlenül kerülendő a termékek érintése! Erre a vásárlók figyelmét is fokozottan fel kell hívni.  
3. Tilos az önkiszolgálás, vásárlói válogatás! Minden esetben a kiskereskedő adja át az árut a 

vevőnek! 

Általános információk:  

a) életkori korlátozások  
a 65. életévét betöltött személyek a piacot Csornán is csupán 9 óra és 12 óra közötti időben 
látogathatják! A 65 év alattiakat reggel 6,30 és 9 óra között várják a kiskereskedők.  
 

b) piacüzemeltető intézkedései:  
1. Az árusító standok egymástól min. 4 méter távolságban lehetnek csak! 
2. A két standsor közötti „utca” szélességét min 8 méter szélességre növeljük.  
3. A piacüzemeltető gondoskodik a piactartás előtti napon a piac burkolatának 

fertőtlenítéséről.  
4. A vásárlók részére érintés nélkül használható kézfertőtlenítőszer adagoló kihelyezésére 

kerül sor a piacfelügyelői irodánál. 
5. A piacfelügyelő felel a standok védőtávolságának kiosztásáért. Aki nem tartja be a 

meghatározott védőtávolságot, azonnali hatállyal kitiltjuk a piacról! 
6. A megfelelő védőtávolságok figyelembevételével kialakított standhelyek számán felül 

további árusítóhelyek nem alakíthatók ki.  

 

 

      Vilmos Park Kft.  
      piacüzemeltető  


