51/2012. (VI. 8.) VM rendelet
a helyi termelıi piacokon történı árusítás élelmiszer-biztonsági feltételeirıl
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5)
bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII.
1.) Korm. rendelet 73. § s) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben, a következıket rendelem el:
1. § E rendelet elıírásait a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti helyi
termelıi piac (a továbbiakban: helyi termelıi piac) létesítése és üzemeltetése során kell
alkalmazni.
2. § A helyi termelıi piacra az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 852/2004/EK rendelet) meghatározott
követelményeket az alábbi engedményekkel, illetve kiegészítésekkel kell alkalmazni:
a) a 852/2004/EK rendelet II. melléklet III. fejezet (2) bekezdés c) pontjával összhangban nem
szükséges külön tisztító, illetve fertıtlenítı berendezést biztosítani, amennyiben az élelmiszervállalkozó a munkaeszközök és -berendezések tisztítását és fertıtlenítését nem a forgalomba
hozatal helyszínén végzi, feltéve, hogy az értékesítés jellegébıl adódóan a munkaeszközök
tisztítása és fertıtlenítése a forgalomba hozatal helyszínén nem válhat szükségessé;
b) a 852/2004/EK rendelet II. melléklet III. fejezet (2) bekezdés e) pontjával összhangban nem
szükséges ivóvízzel való ellátás biztosítása, amennyiben
ba) az élelmiszer-vállalkozó a munkaeszközök és -berendezések tisztítását és fertıtlenítését
nem a forgalomba hozatal helyszínén végzi, feltéve, hogy az értékesítés jellegébıl adódóan a
munkaeszközök tisztítása és fertıtlenítése a forgalomba hozatal helyszínén nem válhat
szükségessé, és
bb) illemhely rendelkezésre állása esetén az illemhely ivóvíz minıségő folyóvizes kézmosási
lehetıséggel felszerelt;
c) a helyi termelıi piac területén lévı hulladékgyőjtı és -tároló tartályok, edények rendszeres
tisztításáról, szükség esetén fertıtlenítésérıl gondoskodni kell;
d) vadon termett gomba értékesítése esetén a gomba-szakellenır részére a vizsgálathoz
megfelelı mérető, természetes és mesterséges megvilágítású gombavizsgáló helyet kell létesíteni,
melyet az elkobzott gomba elhelyezésére szolgáló megfelelı mérető, biztonságosan zárható
hulladékgyőjtıvel kell felszerelni;
e) közcsatorna hiányában a helyi termelıi piacon keletkezett szennyvíz higiénikus
összegyőjtésérıl és eltávolításáról gondoskodni kell.
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet elıírásait a hatálybalépésekor mőködı helyi termelıi piacokra is alkalmazni kell.
4. § Ez a rendelet az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.
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Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan:
2012. VI. 12-tıl.

